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Næste uge: 
 

04. november 

06. november 

  

07. november 

09. november 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestyrelsesmøde-team lørdag 

Terminsprøver 

Henrik - fri 

Skole-hjem bh.kl.  

Henrik - fri 

Mærkedag: 
 

05. november 

09. november 

 

10. november 

 

 

 

 

 

 
 

Sofus  7.kl. 

Caroline  8.kl.  

Henrik 

William  5.kl.  

Michael  (skbh.) 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  
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Terminsprøver for 8. - 9.kl. 
Terminsprøver for 8. + 9.kl. tirsdag (dansk) og onsdag (matematik) – se særskema i 

ugeplanen. 

 

 

Leder i børnehaven  
Kristina Arlet daglig leder af vores børnehave har desværre valgt at sige sin stilling op og 

stopper med udgangen af november måned.  

Vi siger Kristina mange tak for den store tørn hun sammen med personalet har taget og 

fået sat mange gode initiativer i gang og der råder en rigtig god stemning i børnehaven – 

som vi alle (ansatte og forældre) skal pleje og forsætte. 

Stillingen som dagligleder af Skovbørnehaven er slået op med forventet start 1. januar 

2018.  

 

 
Kommunalvalget 

Vi syntes, det er vigtigt at alle engagerer sig  - også i kommunalvalget. Derfor har vi valgt 

den holdning, at hvis vi bliver spurgt af et parti - giver vi lov til at de kan komme på 

skolens parkeringsplads og uddele materiale om deres parti og evt. få en dialog med jer 

forældre. 

 

Hilsen Hans 

 

 

 

Kære Friskole familier 
Vi deltager igen i år i Genplant Planeten, hvor nogle af klasserne og Clarks Team har 

mulighed for at plante træer på skolens grund.  

Men vi har nok træer til, at de børn og forældre, som gerne vil plante træer andre 

steder kan hente i næste uge på skolen.  

Man kan aftale med Clark eller få fat i Stig - træerne vil være udenfor Stigs værksted 

ved parkeringspladsen og der findes en plante-et-træ vejledning på Internettet 

her http://www.skoven-i-skolen.dk/content/plant-et-træ 

Vi har ege-, birke-, fuglekirsebære-, lærke- og bøgetræer. 

 

Hilsen Clark   

(clark@vhfriskole.dk)  
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Tiden flyver afsted – endnu en skøn uge i Spireloppen er gået. 

Hvis ungerne i dag har lidt ondt i fødderne, er lidt trætte eller har spist for 

mange popcorn, så påtager vi os gerne skylden.  

I går havde vi vores årlige discofest og børnene gav den MAX gas. Det 

fineste festtøj blev vist frem, der blevet danset til den store guldmedalje 

og der blev guffet popcorn og drukket ”drinks”.  

Discofesten er en kæmpe succes hvert år – det er skønt at se så mange børn 

deltage i festen.  

 

Ugen har også stået på 

opstart af julegaver, så hvis 

ungerne er lidt 

hemmelighedsfulde, så ved I 

hvorfor 😊 Værkstederne 

fortsætter de næste mange 

uger.   

 

Ved bålet har vi råhygget 

med pølser og brød.  

 

SFO Aftenåbent: onsdag den 29. november holder vi Aften-SFO for 3. og 4. 

klasse. Vi skal hygge med god mad og nogle sjove aktiviteter. Der er sendt 

invitationer ud til børnene. 

 

Overtøj: Efteråret har for alvor meldt sin ankomst og derfor er det vigtigt 

med varmt og praktisk tøj.  

Vi diskuterer desværre en del med børnene om, hvorvidt de skal tage 

overtøj på eller ej. Måske en snak derhjemme, vil kunne hjælpe os lidt på vej 

😊 
 

Ikke mere for denne gang – Rigtig go’ weekend! 

 

 


