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Fredagsbrev nr. 724 

    

Næste uger: 
14. januar 

 

 

15. januar 

 

16. januar 

 
Tandpleje 

1.kl. 8.30 – 9.30 

9.kl. 10.05 – 11.05 

Fagdag 

(Eng-bio-PMU) 

Ansættelsessamtaler - 

skoleleder 

 

Mærkedag: 
12. januar 

 

14. januar  

17. januar  

 
Nicolai  7.kl. 

Laura  6.kl. 

Gabriella  3.kl. 

Simon 5.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
                                                  

Debataften onsdag den 30. januar 2013 – er udsat – ny dato følger snarest muligt. 

Hilsen Bestyrelsen 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

HUSK – HUSK – HUSK  

Vi holder fastelavn fredag den 8.februar 2013 kl. 9.00-11.00. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Om morgensang 
På VHF er vi meget stolte af vores morgensang. Vi mener, at det er en god måde at starte 

dagen på. Det skaber fællesskab, og giver en følelse af vi hører sammen.  

Derudover betragter vi også morgensang som en del af undervisningen på VHF. Derfor vil vi 

gerne opfordre til en snak i familierne om vigtigheden af at komme til tiden, og deltage 

aktivt i morgensangen.  

Denne snak vil vi i den kommende uge også tage i de forskellige grupper. 

Vores morgensang får af gæster på skolen ofte ros, fordi den er en hyggelig stund, og der er 

en fantastisk ro på børnene.  

Vi synes også det er fantastisk, når I forældre deltager i morgensangen. Vi vil derfor også 

bede om at vi alle hjælpes med fortsat at holde børnene fast på at morgensang er en 

hyggelig, fredelig, stille stund, hvor vi sammen starter en god dag. 

Hilsen Vibeke  

 



 
 

Status byggeri 
Så er bygningen færdig- juhuuu. Der er lige de sidste mangler, som altid ved et nyt byggeri, 

men de bliver udbedret hurtigst muligt. I morgen lørdag d. 12. januar rykker vi ind. 

Børnehavens forældre vil tage arbejdshandskerne på at indtage den nye bygning, samt rydde 

op omkring den gamle midlertidige base. Både pædagoger og børn glæder sig til at møde ind i 

de nye lokaler på mandag.  

Der vil senere komme en invitation til indvielsesfest for alle. 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Et godt tilbud – Matematik for voksne 

Vi har i denne uge modtaget et rigtig godt tilbud om matematikundervisning for voksne. 

Undervisningen foregår på Vallekilde-Hørve skole, og er et kursus for voksne, som kunne 

tænke sig at blive bedre til matematik.  

Undervisningen består af 15 gange af 3 timer og vil ligge i løbet af foråret.  

For at blive optaget på holdet skal man tage en test i matematik, da kurset henvender sig til 

voksne med vanskeligheder indenfor matematik. Undervisningen foregår på FVU-niveau, 

forberedende voksenundervisning. 

Holdet er ikke oprettet endnu, da der stadig mangler tilmeldinger, og derfor har vi her på 

VHF fået muligheden for at deltage. Kurset er gratis. 

Hvis du kunne tænke dig at komme på dette kursus skal du give besked til skolens kontor 

eller direkte til Vibeke senest torsdag d. 17. januar 2013.  

Vibeke 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

FAGDAG 
På tirsdag d. 15. januar 2013 er der fagdag i de tre grupper. I indskolingen skal der arbejdes 

med lege-engelsk, mellemgruppen skal arbejde med faget PMU, mens overbygningen arbejder 

med biologi.  

De enkelte grupper får besked af lærerne hvis der er ting, som skal medbringes.  

Dagen er fra kl. 8.05-13.00 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 



 

Så gik endnu en uge i det nye år. Vi er kommet godt i gang og er ved at finde gangen i 

Spireloppen. 

Vi prøver stadig at være mere ude, men vi trækker dog ind når vejret ikke er med os. Vi har i 

denne uge også set film, det var rigtig hyggeligt og alle puder, tæpper m.m var fundet frem. 

Vi har også modtaget legetøj ”gomitzi” det er blevet brugt flittigt. Tak -Thomas. 

Vi har i Spireloppen lavet et opslag, hvor vi alle kan følge med i, hvilke voksne der er på 

arbejde og hvem der står for hvad. Det har indtil videre virket rigtig godt og børnene er 

nysgerrige og er begyndt at bruge det til at navigere efter den ”rigtige” voksne. 

Vi er stadig i gang med vores fredags café, og Fredag d. 18. januar skal 2.klasses piger igen 

hyggesnakke, for at se om vi kan huske vores gamle aftaler. 

I uge 4 og 5 har vi jo Vores ”sang-musik festival” og vi vil som tidligere skrevet optræde for 

jer alle torsdag d. 31. januar 2013 - Så sæt kryds i kalenderen. 

Vi vil i den forbindelse stadig gerne reklamere for vores dvd fra sidste år. Den kan købes i 

SFOén for 30 kr. 

             

     

Rigtig god weekend fra os alle i Spireloppen 


