
1. juni 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 701 

    

Næste uger: 
04. juni 

05. juni 

 

 

06. juni 

07. juni 

08. juni 

 

 
Mundtlig prøve – dansk 

Grundlovsdag 

Skolen lukket –  

SFO åben til kl. 12.00 

Førstehjælpskursus 

Lejrskole – indskolingen 

Lejrskole - indskolingen 

Mundtlig prøve - engelsk 

Mærkedag: 
02. juni  

04. juni 

06. juni 

07. juni 

 

 
Mads  4.kl. 

Magnus J  2.kl. 

Liva  6.kl. 

Magnus B  2.kl. 

Vibeke 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

 

OBS - Kighoste 

Vi har tilfælde af kighoste på skolen – så vær opmærksom på, hvis jeres børn 

har vedvarende hoste. 
Se evt. link: http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/K/Kighoste.aspx  

Hilsen  

Kontoret 

 

 
Tilmelding til frivillig musik og musikskole 
Husk at tilmelde jeres børn til frivillig musik (kor og sammenspil) og musikskolen (individuel 

undervisning), da der er tilmeldingsfrist fredag d. 1. juni.  

Der ligger ekstra tilmeldingssedler på kontoret... 

Hilsen 

Isabel 

 

 



 

 

 

 

Vi inviterer alle nuværende og tidligere kollegaer, elever, forældre, samarbejdspartnere og hvem 

der eller har lyst til at komme og sige tak for nogle helt fantastiske år på Friskolen. 

 

 Dagen starter med en reception fra kl. 16:00 til 18:00. 

 Klokken ca. 18:00 går aftenarrangementet i gang. 

 

- Skolen vil være vært med en let anretning af sandwich og grønt. 

- Der vil i løbet af aftenen komme indslag og de der har noget på hjertet skal være 

velkomne. 

- I Lisbeth og Stefans ånd, vil der blive tændt op i bålene og der vil være snobrøddej til 

børnene. 

                                                                                                 

 

Der kan under hele arrangementet købes vand, øl og vin. 

 

Af hensyn til indkøb, bedes tilmelding til aftenarrangementet meddelt skolen på mail:  

fest@vh-friskole.dk eller til skolens kontor på 59 65 68 34 senest 15. juni 2012. 

 

 

På festlige gensyn 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

Afskedsreception og fest for 

Lisbeth og Stefan 

Fredag den 22. juni 2012 

på Vallekilde-Hørve Friskole 

 

- Som bidrag til denne aften, beder vi alle 

medbringe kaffe/te, samt en kage eller evt. lidt 

frugt til Vallekilde-Hørve Friskoles største 

dessertbord. 

Huskeseddel: 

 Kaffe/te 

 Kage eller frugt 

 Tilbagemelding 

mailto:fest@vh-friskole.dk


 

Kære børn og forældre  

TAK for en efter min mening vellykket majfest. 

Så fik vi prøvet (næsten) selv at sætte cirkusteltet op !  

Når en sådan uge starter, og man føler, at alle misteltene er taget i ed, så dukker der 

næsten altid uventede ting op. I år var ikke en undtagelse. Jeg må nok indrømme, at hele den 

tekniske side af majfesten havde det været godt, hvis vi havde haft tid til at forberede 

bedre. De trådløse mikrofoner kræver en til to voksne – og - ikke børn superviseret af en 

voksen – lyset  - lånt af CSU i Holbæk – kendte vi heller ikke SÅÅÅH – ja, vi var godt klar 

over, at året i år blev forsøgsåret, hvor vi skulle passe på ikke at gabe over for meget – hvor 

vi skulle have nogle erfaringer med alt det nye- - - og - - - det fik vi.  

Alle - gjorde deres bedste for at forudse og forberede  - og - erkender, at noget blev løst 

OK og andet kunne gøres bedre. Næste år er vi dette års erfaringer rigere og vil være i 

stand til at bruge dem konstruktivt og med et endnu bedre resultat til den tid.  Dette er da 

en af de positive udfordringer, man som skole kan komme ud for. 

OG - det vigtigste er dog, at vi igen alle kunne være under samme tag – at vi kun behøvede at 

spille stykkerne en gang, at alle fik begge stykker at se, og at langt de fleste familier blev, 

til festen sluttede.  

Jeg håber inderligt, at I også sidder tilbage med den opfattelse! 

Jeg har tidligere beskrevet, hvad vores majfest er – se nedenstående uddrag af det 

dokument: 

 

 

 

 

 

Jeg for min part følte det lidt som ”at komme hjem” – jeg nød hvert sekund, selvom jeg godt 

kunne se, at noget haltede her og der – jeg nød især at have en samlet forældreflok og 

mærke den good will, I udstråler – I er jo verdens bedste publikum og klapper uanset hvad – 

TAK FOR DET. 

Kærlig hilsen 

Lisbeth 

 

”De fleste børn oplever, at det er en dejlig følelse at lave noget sammen med alle os andre. Nogle 

finder det vanskeligt af forskellige årsager.  

Det er lærernes opgave at hjælpe disse i gang, men det forventes egentligt, at børnene er indstillet på 

at deltage, og at de lærer at forstå vigtigheden af – og føle glæden ved – resultatet – det fælles mål. 

Vi voksne forsøger efter bedste evne at fordele sol og vind lige under behørig hensyntagen til, at alle 

er forskellige og derfor har tilsvarende forskellige kompetencer.”  

 



 

Udeaften på Friskolen 
Mandag d. 18. juni 2012. 

Kl. 17.00 
 
Vi gentager mange års succes og arrangerer en udendørs arbejdsaften. 

 
Vedr.: udendørsarbejde: Klippe og beskære i bedene  
    Luge overalt    
    Klippe hæk        

Skovrensning  
    Klippe/save i skoven  

Oprensning af bålplads  
Malerarbejde 
Flække brænde 
Og meget mere 

 
Vi vil inden den 18 juni 2012 kontakte nogle ”formænd”, så der er nogle, der kan sætte jer i gang. 
Medbring venligst selv værktøj til det I vil lave. 
Hvis I har særlige ønsker i forhold til områder eller arbejdsopgaver kontakt venligst Stefan. 
 
Hvis I ligger inde med hækkeklippere, buskryddere, motorsave så medbring gerne. 
 

Mødetid: Kl.17.00 
kl. 17.00.-.18.30  Arrangerede lege for børn  

kl. 19.30 – 21.00  Bålhygge  

 
Mad: Der er mulighed for at købe pølser med brød og salat til en rimelig pris – så  
aftensmaden hjemme kan måske klares nogenlunde let. 
”Grillen” er åben fra kl. ca. 18.30-19.30 
Madkurven kan naturligvis medbringes. 
Øl og vand kan købes. Kaffe bedes medbragt. 
Vi forventer at aftenen slutter senest kl.21.00 
 
Tilmelding: Senest onsdag d. 15. juni 2011 til gruppelæreren.  
 
De bedste hilsner 
 
7. & 8 kl., Vibeke, Jesper og Stefan 
 

Udeaftenarrangement den 18. juni 2012 
 
 
Tilmelding  Vi kommer ________ personer 
    Vi kommer ikke _______ 

   Vi handler i grillen _______ 
 
 
 
Elevens navn _____________________      Underskrift ____________________________________ 
                                                                                                               (venligst læseligt) 
 
HUSK: Sedler bedes også afleveret, selv om I ikke kan komme 



 

 

 
 

Så er tidpunktet for vores cirkusforestilling officielt. 

 

TORSDAG den 14. juni 2012 Kl. 15.30. 

 

Da alle numre endnu ikke er helt på plads er vi lidt usikre på showets længde.  

Men regn med mellem 30-60 min.  

Hvis vejret er godt bliver det udenfor og ved dårligt vejr rykker vi i Baunen. 

Alle er velkomne. 

 

     
 

Da det er lige oppe over med den store forestilling er det VIGTIGT at ALLE de 

børn der deltager i forestillingen indtil showet er ovre, bliver HVER dag og 

hellere lidt længere end de har tid til end at de bliver hentet FOR tidligt.  

Vi skal nemlig øve og lave rekvisitter og kostumer og ikke mindst tæmme heste 

og hunde ;-) 

 

Og vi er ALLE i gang, så der er gang i den over alt hvor vi er i Spireloppen. Det 

gælder både klovne, dyr, dressøre, jonglører, akrobater, tryllekunstner og de 

stærke mænd. 

   

 

 



 

 STRANDTUR 
Onsdag d. 13-6-2012 skal vi på strandtur ved Høve skov 

 
Vi tager ALLE i bus fra skolen kl.12.45. Børnene hentes af os i klasserne 

12.30.  

 

Familien henter deres barn/børn på stranden og har evt. familiens mad eller 

kaffekurv med og hygger sammen med de andre familier. 

Det plejer at være meget hyggeligt. 

 

Børnene skal huske en drikkedunk og tøj efter vejrudsigten.  

Husk solcreme   

Der må ikke bades før forældrene kommer. 

 

Vi kan kontaktes på tlf. 27475170 (Mette) eller 22982898 (Nina). 

 

 
 

 

Kørselsvejledning 

 

Nede i bunden af Høve Stræde drejes ind til venstre mod Høve camping.  

Vejen følges til en stor parkeringsplads og derefter følges en sti, langs vandet 

ca.100 m. så kan vi både høres og ses  

 

Der er ingen tilmelding til denne dag, men hører vi ikke andet, så forventer vi at 

jeres barn deltager. 
 


