
14. december 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 721 

    

Næste uger: 
17. december 

 

18. december 

 

 

 

19. december 

 

 

 
IS fri 

Forældrerådsmøde  

IS fri 

Juleemnedag 4.lek. 

Bh.kl. sender julekort til 

kommende bh.kl. 

IS fri 

TF fri 

Juleafslutning 

Julefrokost kl. 17.30 

Mærkedag: 
15. december 

17. december 

 
Emil  1.kl. 

Elliot  5.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

                                                                                                                                                            

 

Pernille siger TAK 

Tusind tak for alle lykønskningerne ved mit og Brian´s bryllup. Vi havde en helt 

fantastisk dag, præcis som vi ønskede den, (også selv om det var en torsdag.) 

 

 
 

De kærligste hilsner og TAK…. Pernille 
 



2. JULEEMNEDAG – 
Tirsdag den 18. december 2012. 

 

- hygger Bh.kl. – 3.kl. i egen gruppe og er tilskuere til volley - og 

- 4.kl og opefter skal traditionen tro spille JULEVOLLEY.  

Alle børn - store og små bliver delt ud på et antal hold – disse hold dyster mod 
hinanden i en turnering med tillempede regler 

DREAMTEAM (lærerne) ser frem til på retfærdigvis at generobre titlen som 

friskolens champions i julevolley! 

ALLE MØDER KL. 8.05 OG SLUTTER KL.13.00, DEREFTER SFO SOM 

SÆDVANLIG. 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMNE - Lærerne    
                                                               

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

JULEAFSLUTNING 

 
Onsdag den 19.12.2012 kl. 8.05 – ca. 12.15 

 08.10 -??  Morgensang 

 ?? – 09.30  Julehygge i klasserne 

 09.45 - 10.20  Julehygge i klasserne 

 10.25 – 11.25  Fælles billedlotteri (9.kl.) 

 11.25 – ca. 11.50 Spisning / frikvarter 

 11.50 – 12.15  Juletræ 

 12.15 – 17.00  SFO som sædvanligt 

(Børn kan afhentes fra ca. 12.15) 

FORÆLDRE ER MEGET VELKOMMEN 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år – 

Torsdag den 03. januar 2013 

Alle møder efter skema. 

 
HUSK: Den 3. januar 2013 starter svømmeundervisningen for 4.-5. kl. 

Bussen kører fra skolen kl.11.30 og henter os igen kl.13.30 i Asnæs. 
 

 



 

 

Nyt fra kontoret – December 2012. 
 

Vedr. FRISPLADSTILSKUD skoleåret 2012-2013. 

Skolen har modtaget fripladstilskud.  

De familier der har søgt og er tilskudsberettiget, får brev fra skolen i løbet af de 

næste par dage. 

 

  

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2012-2013. 

Skolen har nu modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i skoleåret 

2012-2013. 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt at udbetale tilskud til de elever 

der bor indenfor følgende afstande: 

 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.   mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.   mindst 7,1 km – max. 16.km. 

 

Tilskuddet udbetales ved at fremvise dokumentation i form af månedskort eller 

rejsekort.  

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bankkonto 

oplysninger. 

Kontakt Helle på kontoret efter Juleferien. 

 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår. 
  

Tina og Helle 

 

 

 

 
 

 

 



       
VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE  

Søger pedelmedhjælp 
 

Pr. 01.01.2013 
 

Se mere om friskolen her: 
www.vh-friskole.dk 
 

Vi søger en frisk ung pedelmedhjælper, som vil hjælpe med vask af rengøringsklude. Du får oplæring af 

Stig. 

Du skal være fyldt 15 år.  

Din arbejdstid vil være 3 timer om ugen, og du kan møde efter sidste time. Det vil være tre forskellige 

dage.  

 

Så hvis du vil tjene lidt ekstra lommepenge, skal du skrive en ansøgning og aflevere til Vibeke Høy, 

senest d. 17. december 2012.  

 

Dit arbejde vil bestå i: 

 Vaske klude  

 Fylde tørretumbler 

 Lægge klude sammen 

 Bære på plads 

 Tømme vasketøjskurven 

 

Lønnen er:  

15 år: 47,79 pr. time 

16 år: 52,12 pr time 

 

Har du yderligere spørgsmål til jobbet er du velkommen til at spørge enten Vibeke eller Stig 

 

 

 

 

http://www.vh-friskole.dk/


 

Parkeringspladsen 

I denne kolde tid, hvor vores parkeringsplads er snefyldt og glat, kommer her en lille bøn.  

Vi gør hvad vi kan for at holde parkeringspladsen ryddet, både Stig og med god hjælp fra 

nogle af jer forældre. Tusind tak for det. 

 

Min bøn til alle jer, der kommer i bil om morgenen for at aflevere børn, er at holde ind i 

siderne, når I aflevere børn.  

Vi oplever indimellem forældre, som kører helt frem på parkeringspladsen (ved 

Skovbørnehaven) for at sætte børn af.  

Det skaber lidt kaos, da de biler der holder inde i ”båsene” så ikke kan komme ud.   

Yderligere vil jeg bede om, at vi alle tænker på at parkeringspladsen er et sted, hvor der 

færdes rigtig mange børn og voksne, så det gælder om at vi alle passer godt på hinanden, 

sænker farten og tager hensyn. 

 

Hilsen Vibeke 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Status på byggeri 

Der er i den kommende uge blevet arbejdet på højtryk indendørs i den nye bygning. Der er 

blevet lagt pudslag på gulvet, og toiletter er nu ved at være rigtig godt på vej.  

Der er blevet lagt varme ind i bygningen, noget som håndværkerne sætter pris på, og som 

Skovbørnehaven glæder sig til at mærke, da de nu kan mærke kulden for alvor. 

Dog holder de ud og modet oppe, og kommer ind til forskellige aktiviteter om eftermiddagen 

på skolen.  

 

Hilsen Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

EFTERLYSNING: 
Vi mangler gafler!  

Enten er det VHF-nissen Cornelius, der har været på spil, eller også er vores gafler fra 

udlejningsskabet bare gået deres vej.  

Vi mangler dem i hvert fald, og prøver nu at efterlyse dem her i fredagsbrevet. 

 

Hilsen Vibeke 

 



 

 

 
 

 

Så er det, det sidste fredagsbrev fra Spireloppen i år.  

Denne uge i Spireloppen har stået i julens tegn, vi har produceret julegaver, nydt 

kælkebakken, set film og hygget med nissen. 

 

Næste uge fortsætter vi i julens tegn, og vi håber og tror på, at vi kan hygge med lidt 

julebag  mandag og tirsdag.  

Dette kræver dog vi undgår sygdom, som vi desværre har været plaget en del af. Men vi vil 

gøre alt for at få lidt duft af julebag i SFOén. 

 

STOR TAK TIL VORES VIKARER. 

I forbindelse med vores fravær i SFOén, har vi haft glæde af jer forældre som vikar.  

Dette vil vi sige 1000 TAK for.  

Det betyder rigtig meget for os, at I kan og vil hjælpe, så vi kan få en hverdag til at fungere 

trods sygdom. 

 

ÆBLESKIVE/JULEHYGGE DAG                                         

På onsdag er det sidste dag i SFOén, i den forbindelse viser vi film, spiser æbleskiver og 

ønsker hinanden god jul.  

Så kære forældre kom ind, og tag en kop kaffe/the og nyde et par æbleskiver, når I henter 

jeres børn.  

 

 

 

            
 

 

 

I ønskes alle en rigtig glæde jul fra personalet i Spireloppen, 

vi holder juleferie fra den 19. december 2012 kl. 17.00, 

så vi ses igen torsdag d. 3. januar 2013. 

http://www.google.dk/imgres?q=juletegninger&start=375&hl=da&sa=X&tbo=d&rlz=1W1SVEE_daDK443DK443&biw=1525&bih=613&tbm=isch&tbnid=YkHk9zhpWvDlLM:&imgrefurl=http://www.tegnebordet.dk/index.php?vis=brugergalleri.php&stil=tegning&tegning=251250&visning=user&docid=tBVhLUDZuzcv1M&imgurl=http://www.tegnebordet.dk/tegninger/41/1196099717.jpg&w=850&h=581&ei=-yLKUPvfONHMtAbjs4DABw&zoom=1&iact=hc&vpx=1091&vpy=207&dur=792&hovh=186&hovw=272&tx=141&ty=131&sig=111486761366083665220&page=12&tbnh=137&tbnw=193&ndsp=18&ved=1t:429,r:82,s:300,i:250

