
25. maj 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 700 

    

Næste uger: 
28. maj 

29. maj 

 

30. maj 

 

31. maj 

1. juni 

 

 
2. Pinsedag - FRI 

Fælles skolefoto 

Forældresamtaler SFO 

Forældresamtaler SFO 

Fællesrengøring 4.kl. 

7. kl. Frilufttur  

4. kl. Familietur MG 

 

 

Mærkedag: 
26. maj 

28. maj 

01. juni 

 
Asta  5.kl. 

Emilia  1.kl. 

Caja  2.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Husk: 

Fællesfoto tirsdag den 29. maj 2012 kl. 09.30. 

 

 
 

 

Vi ønsker alle Mette og Jesper hjertelig tillykke 

med deres bryllup 
Lørdag den 26. maj 2012 i Reersø Kirke 

 
 

          

 

 

  

 

 

 



 

Vi siger tusind tak for en meget vellykket majfest 

– skønt at vi alle kunne være samlet i teltet – 

glæder os over at tænke tilbage på den og håber 

at I forældre og børn gør ligeså. 
 

På personalet vegne 

Lisbeth 

 

 

Tak til Emilie ! 
 

Vi har i dag sagt farvel og tusind tak til Emilie. 

Emilie sluttede i dag sin praktikperiode her på friskolen, og Heidi starter 

igen på tirsdag efter endt barsel. 

Det har været en rigtig god oplevelse at have Emilie i blandt os. 

 

Vi ønsker hende –  
 

al mulig held og lykke fremover 

 
Hvem ved måske vender hun tilbage efter endt barsel / uddannelse  ! 

Det er vi mange, der ville glædes over. 

 

Lisbeth 

            
 

 



 
Omsorgssedler 2012 / 2013. 
Alle børnene fik i fredags den 11. maj 2012 udleveret nye ”gule” omsorgssedler for 

kommende skoleår 2012 / 2013.. 

Det er meget vigtigt, at omsorgssedlen bliver udfyldt hvert år og på hvert enkelt barn – 

vi bruger bl.a. telefonnr. fra omsorgssedlen til opdatering af den ”gule folder”. 

Omsorgssedlen skal retur til gruppelærer senest den 8. juni 2012. 

Hilsen  

Kontoret 

 

 

 

TILMELDING TIL MUSIKSKOLE OG  

FRIVILLIG MUSIK. 

 
Børnene har fået tilmeldingssedler med hjem til musikskoleundervisning 

samt frivillig musik.  

Der er tilmeldingsfrist d. 01.06.2012 - så I bedes være hurtige på 

tasterne.  

Hvis I har spørgsmål, er de velkomne som altid :-) 

  

Isabel 

 

 
 

                               
                         

 

 

 

 



 

 

TILMELDING SPIRELOPPEN – SOMMERFERIE 2012 

(ugerne:26,27,31 og 32) 
 

Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.50-17.00 – fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 
Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 26,27,31 og 32) 

 

25.06.-29.06.2012 mødetid: 

uge 26: 

Mandag   kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

02.07.-06.07.2012 mødetid:  

uge 27: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

30.7.-03.08.2012  mødetid: 

uge 31: 

Mandag   kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

06.08.-10.08.2012 mødetid:  

uge 32: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

 

Skolen starter med første skoledag søndag d.12.august 2012. 

 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_____________________________________ 

 

Denne seddel afleveres senest 11.juni 2012 – til SFO eller på kontoret 

Lav evt. et kopi til eget 
 



 

 

Referat af forældremøde i 4. kl. VHF 10. maj ’12. 

Klasseskift: 

Når vores børn skal i 5. klasse får de Mette i dansk og matematik og Clark i engelsk. Det 

vil være godt om så mange som muligt har egen bærbar PC i 5. kl. Der skal regnes på 

regneark og meget andet. Der kan evt. lånes af mellemgruppens PC’ere. Mette kommer 

med melding på et tidspunkt om hvilket software der skal bruges, så alle bruger samme. 

Det er nødvendigt med ensretning i forhold til undervisningssituationen. 

I 5.kl. bliver der fast afleveringsopgave hver 14. dag i matematik. 

Klasserengøring:  
Vi har besluttet at fortsætte med rengøring af egen klasse kun. Det betyder lidt 

oftere tjans, men af mindre areal. 

Fagene dansk og matematik:  

Der repeteres en del /opsamling. I matematik arbejdes der mange dage rigtig godt ude. 

Rumfang, gange m.m. Torsdage byder på udematematik frem til sommerferien. I dansk 

har Mette haft god erfaring med at arbejde med børnene om projektopgaver eller 

emneopgaver (for de af børnene, der ikke tænker så abstrakt endnu). Det har meget 

været selve processen, der har været givende for børn og lærer ..børnene har skullet 

lære at være tilstede i arbejdsprocessen.. huske at gemme på PC’er så der kunne 

arbejdes videre. Der kom nogle gode processer og produkter ud af det. Og der har 

været mundtlige fremlæggelser i mellemgruppen. 4. kl. har fremlagt og hørte med på 

nogle af de andres fremlæggelser. 4. k. har reflekteret sammen med Mette over, hvad 

man kunne lære af at fremlægge og lytte til andres. 

Bogskrivning:  
Alle i 4. kl. har skrevet længere eller kortere fortællinger efter berettermodellen 

(model som hænger på væggen i klassen). Stolte børn har på skift læst deres historier 

højt for børnehaveklassen. Mette gemmer klassens bøger. De kan bruges igen til 

genopfriskning og vil være sjove at have på lager, og tage frem igen, når børnene bliver 

større.  

4.klasse er en gruppe følsomme og meget livlige børn. I perioder snakkes der en del  i 

klassen om følelser og det tager tid. Som klasse kan de ikke sidde og arbejde et helt 

modul (2 x 45 min.). Der skal stadig indlægges korte pauser med bevægelse eller anden 

variation. Når der skal vikar i klassen er Bodil klar på at orientere om dette til vikaren. 

Hvis klassens arbejdsdag byder på relevante pauser/variation så arbejdes der godt!  

Klassearrangement:  

Vi ser frem til Campingturen på Holbæk Camping 1.-2. juni 2012. 

Børnene møder kl. 8. derude. 60 personer er tilmeldt aftensmad 1. juni.  

 

 



 

 

Forældre/søskendebørn booker selv overnatningsform direkte med campingpladsens 

kontor.  

Mette har booket 3 hytter til børnene ved siden af hinanden. De sover på egen hånd. 

Hytter inkl. frokost  1. juni 2012 koster 150 kr. per barn.  

Der betales/er betalt til Mette på forældremødet.  

Spabad er booket til 4. kl. børn og søskendebørn 1. juni fra kl. 16 til 18.  

Vi bestiller pizza til aftensmad til alle 1. juni.  

Er der børn/familier med særlige behov organiserer de selv.  

Heidi blev sat på til at organisere morgenmad (enkel slags: lidt brød og børne-drikkelse). 

Andre forældre laver kaffe/te. Der er en del forældre med fra start om morgenen til 

slut næste dag. Så vi hjælpes ad i fællesskab.  

Mette melder ud mht. forældre samkørsel af børnene til Holbæk Camping.  

Børnene glæder sig rigtig meget til at lege og hygge igennem!!  

Referant: Karin 

 

 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2012 

 
04/06-12 Dansk Stefan 

Frederiksen 

+ 

Merete Jensen 

Vig Skole 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

08/06-12 Engelsk Lisbeth 

Frederiksen 

+ 

Birgitte Ravn 

Rørvig Friskole 

9.kl. 14.stk. Kl. 8.00 

11/06-12 Samfundsfag Vibeke Høy 

+ 

Lars Simonsen 

Skolerne i Nyk. 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

 

13/06-12 Fysik - kemi Palle Andersen 

 +  

Anne Findlay 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET !!! 
 



 

 

Nyt fra Skolens kontor.  

 
        Vallekilde d.24. maj 2012 

 

VIGTIGE INFORMATIONER: 

 

Har I skiftet telefonnummer – adresse eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest i 

uge 25 – da vi skal have folderen trykt i uge 27. 

 

OMSORGSSEDLER: 

I år har vi uddelt omsorgssedler ”gul” for kommende skoleår – vi beder om at få dem 

retur inden sommerferien.  

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding. 

 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO, med mindre kontoret er orienteret 

herom.  

Sidste frist for tilmelding/ændringer vedr. SFO-tid er d.22.juni 2012. 

 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER bliver udleveret efter sommerferien. 

 

 

VEDR: SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

d.10.+11. september 2012. Sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til 29.juni 2012. 

 

Kontoret åbner igen mandag den 6.august 2012 kl.09.00. 

 

 

Hilsen Kontoret 

Tina og Helle 

 

 

 

 

 

 



 

Hold da op der er blevet spillet med musklerne i denne uge hos os. De stærke mænd er gået i 

seriøs træningslejer.  

Vi andre kan høre prust og støn fra øvelokalet og er spændte på at se hvor meget de i 

virkeligheden kan løfte. Tryllerier er der også massere af og ja der kommer måske en kanin ud 

af hatten – hvem ved?  

 

                                               

I næste uge er det dyrenes tur til at blive dresseret. SÅ alle børn der er med til træning af 

såvel heste og hunde må meget gerne blive efter skole hos os i Spireloppen, så dyrene kan blive  

rigtig gode. 

  

DET ER SOMMER og solen er kommet til Spireloppen. Vi er rigtig rigtig meget ude og det er 

skønt. Det er varmt og skønt, men solen kan gøre os røde.  

DERFOR: Husk solcreme til jeres børn. 

Giv dem på om morgenen og giv dem en med til om eftermiddagen. Så skal vi nok hjælpe 

med at smøre dem ind. 

HUSK TILMELDING TIL SOMMERFERIEN – 

 FRIST 11.JUNI 

Så ønsker vi alle en god pinse og god fornøjelse med at se pinsesolen 

danse  


