
7. september 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 708 

    

Næste uger: 
9. september 

10. september 

 

 

 

11. september 

 

 

12. september 

 

 

 

13. september 

14. september 

 

 
Naturens dag 

Skolefoto kl. 8.30 – alle 

skal fotograferes 

Skoleledermøde 

Forældremøde mel.gr. 

Skolefoto kl. 8.30 – alle 

skal fotograferes 

Forældremøde overbygn. 

Første spadestik til 

skovbørnehaven kl. 10.00 

Lærermøde + SFO-møde 

Teater 4.-7. kl. 

Lejrskole 0. - 1.kl. 

Lejrskole 0. – 1.kl. 

Mærkedag: 
8. september 

9. september 

10. september 

14. september 

 

 
Emma  7.kl. 

Chenny 

Mathilde  8.kl. 

Rasmus  9.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Fotografering 
Vi får besøg af Dansk skolefoto mandag den 10. og tirsdag den 11. september 2012. 

Alle elever har fået foto-sedler med hjem i tasken mandag den 3. september 2012. 

Alle foto-sedler skal afleveres til gruppelæreren. 

Ingen foto-seddel  -  ingen foto. 

Hilsen  

Kontoret 
 

 

Ny ”medhjælper” i Spireloppen 
Vi byder velkommen til Helle Sørensen (mor til Morten 5.kl.) som starter i virksomheds-

praktik i SFO  - Helle starter i uge 37 og skal arbejde 1½ time to dage om ugen. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Spireloppen 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Så er det blevet september, og dermed går vi mod efteråret, vi forsøger dog stadig at være 

mest muligt ude. 

Efterårsvinden gir god mulighed for drageflyvning, så denne uge har vi lånt nabo marken, 

hvor de er blevet luftet.  

                                        
 

Det er også blevet årstiden, hvor naboens æbler hænger flotte røde på træet, desværre er 

det ikke vores, så vi må nøjes med at kigge på dem, det er svært, men vi forsøger. 

 

Vi har også været så heldige at modtage 2 poser Øland mel fra Cecilie i Bh.-klassen. Vi 

glæder os til at bruge det, når vi skal lave pandekager på bålet. 

 

Fredag d. 21/9 vil pigerne fra 2.klasse holde te-selskab med Pernille, hvor vi skal hygge, men 

også snakke om hvordan vi behandler hinanden.  

Vi vil forsøge at få lavet et regelsæt, som vi kan bruge i Sfo’en, så det bliver nemmere at 

lege med hinanden og andre. 

 

                                              
 

Vi har den sidste tid haft ferie-dage og sygdom i Personalegruppen i Spireloppen, derfor har 

der været vikar på de fleste dage. Så ser I et nyt ansigt er det Rasmus og Alex som hjælper 

os. 

 

I forbindelse med dette opfordre vi Jer endnu engang, til at se på vores opslag om Vikar-

hjælp. 

Det gør en kæmpe forskel for jeres børn, hvis I kan hjælpe. 

 

 

 


