
6. januar 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 888 

    

Næste uge: 
 

09. januar 

 

 

 

11. januar 

13. januar  

 
 

Hans -Tine - Helle og Tina  

kursus 9.30 - 12.00 

Projektuge ml.gr. – svømning 

som sædvanligt 

UU-vejleder – Peter + Jens 

Projektfremlæggelse 

Mærkedag: 
 

11. januar  

 

 

13. januar 

 

 
 

Alma  1.kl. 

Lucas  2.kl. 

Freja F  8.kl. 

Liv  2.kl. 

Marcus  9.kl. 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

Velkommen tilbage –  

vi håber alle har haft en super dejlig juleferie. 

 

 



Godt nytår – så er vi i fuld gang med at tage 2017 i brug og håber alle har haft en god jul 

samt er kommet godt ind i det nye år. 

Velkommen 

Vi sagde goddag og velkommen første dag i det nye år til et par nye folk – Magnus er 

startet i 4. klasse og Jens Kock  er begyndt som lærer (gruppelærer for 8.kl. og mest i 

overbygningen).  

Vi glæder os til den fælles fremtid med dem begge. (Jens vil skrive kort om sig selv 

næste fredag). 

Rengøring   

I forbindelse med en opdatering af rengøringen bl.a. nye rengørings remedier, 

beskrivelser mm. har vi valgt at sætte lister op i alle klasser (sidder indvendigt på 

klassens dør) hvor I forældre som har rengøringen i den pågældende weekend kvitterer 

med jeres underskrift for udført rengøring. Mangler kvittering/underskrift om 

mandagen vil I blive kontaktet (udlevering/tilbagelevering af nøgle er som det plejer). 

 

Nyt rengøringsskab 

For at lette forældrerengøring har vi valgt at opsætte nye rengøringsskabe i 

indgangspartiet med nyanskaffede støvsugere, mopper m.v.  

Rengøringsinstruktioner / fejllister hænger på indersiden af skabslågerne. 

Hvis der er fejl eller mangler bedes I venligst notere det på fejllisterne. 

 

Skovbørnehaven 

I vores børnehave har vi lige op til jul ansat en ny leder som starter i begyndelsen af 

februar – Kristina Arlet.  

Kristina er 37 år og har en god portion erfaring fra daginstitutionsområdet også som 

leder. Kristina kommer fra Skælskør og flytter med sin familie her til området.   

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 

Caféaften 

Husk at sætte kryds i kalenderen til vores Café-aften den 17. marts 2017 –  

I hører nærmere i næste fredagsbrev. 

 

Generalforsamlingen 2017 

Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 19.april 2017 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2017. 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Der indbydes hermed til fredagsbar for 

forældre d. 31.marts 2017 kl. 19-? i 

Baunen.  

Der vil være tapas-bar og hver klasse skal 

medbringe 1-2 kulørte drinks, så vi får et 

farverigt og spændende drinkskort.  

Der vil være et lokalt band, der spiller op 

til dans.  

Så sæt kryds i kalenderen og få 

arrangeret børnepasning  

Vel mødt til et brag af en fest  

    Maria, Majbrit  

    & Tine (2.kl) 
 



 

 

Først et rigtig godt nytår til jer. Håber i alle er kommet godt ind i 2017.    

 

Denne uge har vi brugt på at vænne os til at være 

tilbage fra ferie.  

Vi startede mandagen med en hel SFO dag, mens 

skolen stadig holdt ferie.  

Der hyggede vi med at lege, spille spil, tumle i 

Baunen.  

 

Til mad fik dejlige lækre hjemmebagte boller med 

smør og syltetøj. 

Selvom det er bidende koldt har børnene ikke klaget 

de har leget godt udendørs. De har hygget sig i den 

smule sne, der er kommet. Der er leget ”frost” på 

glidebanen ved basketballbanen. 

 

 

 

 

Indendørs er der leget med klæd ud tøj, danset til ghettoblasteren, spillet bordfodbold, 

stikbold, hockey, bygget huler og fremvist stur, stur nummer i børnenes selv opfundne 

cirkusforestilling. 

 

          I ønskes alle en rigtig god weekend. 

      Fra Spireloppen  

 

                                                

                                                              


