
25. januar 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 726 

    

Næste uger: 
27. januar 

28. januar 

 

 

29. januar  

01. februar 

 
Udlej. baunen 

CP fri 

Forældrerådsmøde  i 

skovbørnehaven 

Fagkonsultation 8.kl. 

Projektopgave 6.-7.kl. 

Højskolen  overnatter 

 

Mærkedag: 
26. januar 

29. januar  

 

30. januar 

31. januar 

 

 
Julie Bh.kl. 

Dikte 7.kl.  

Isabel 

Mathias 9.kl 

Gustav P  1.kl. 

Emilie  5.kl. 

Fie  6.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
                                                  

 

Vedr. Generalforsamling onsdag den 17. april 2013 – indkomne forslag! 

 
Vi minder om at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyrelsen i 

hænde senest den 1. februar 2013. 

hilsen Bestyrelsen 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

HUSK – HUSK – HUSK  

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

Program følger snarest. 

 

 



Velkomstaften 
I går aftes torsdag d. 24. januar 2013 havde vi besøg af den kommende børnehaveklasse og 

deres forældre. 

Det var en hyggelig aften, hvor børnene fik mulighed for at hilse på hinanden i klassen 

sammen med Bodil. Vi glæder og rigtig meget til august, hvor de alle starter på vores skole. 

Vibeke 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Frikvarterer 
På vores skole er børnene rigtig gode til at omgås hinanden. De passer godt på hinanden og 

vores skole.  

Det er dejligt at se, hvordan store og små kan hygge sig sammen i frikvarterne.  

Det vil vi voksne på skolen gerne insistere på stadig skal være en del af hverdagen på VHF. 

Vi har dog på det sidste oplevet at nogle børn, måske har glemt hvordan vi omgås hinanden. 

Derfor vil vi voksne i den kommende tid være mere synlige i de forskellige grupper i 

frikvarterene.  

Flere børn vil måske blive opfordret til at gå ud i frikvarterene.  

Vi vil gerne bede jer forældre om at tage en generel snak med jeres børn, om hvor vigtigt 

det er, at vi omgås på en god, stille og ordentlig måde samt passer rigtig godt på skolens ting. 

Tusind tak 

Lærerne 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Indflytning 
Så er vores Skovbørnehave endelig blevet færdig. Børn og voksne er flyttet ind og bruger 

tiden på at være ude, og pakke flyttekasserne ud.  

I denne ekstremt kolde tid nyder alle, at der nu er en bygning, hvor man kan søge ind og få 

varmen midt på dagen.  

Alle forældre er meget velkomne til at kigge forbi, og se den flotte bygning, og hilse på børn 

og voksne. 

Vibeke 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Dansk Friskoleforenings Landsmøde 

Bestyrelsen har på budgettet afsat midler til, at vi kan sende repræsentanter til landsmødet. 

Fristen for tilmelding er senest mandag den 12. marts – se invitation og program under 

fredagsbrevet på hjemmesiden. 

Jeg hører gerne hurtigst muligt fra interesserede – det ville være skønt, hvis nogle af jer 

forældre, der ikke sidder i bestyrelsen også tilmeldte jer - det er gevaldigt hyggeligt. De 

øvrige år har vi kørt sammen i minibusser. 

Se program andetsteds i fredagsbrevet. 

Hilsen  

Vibeke 



 

 



 

 
 

 

 

Så er vi i fuld gang med sang/musik festivals-ugerne, der bliver øvet og øvet, og vi bliver 

rigtig gode.   

Selvfølgelig opstår der også små konflikter, men de løses stille og roligt og vi glæder os 

rigtig meget til at give koncert.  

Vi håber rigtig mange af Jer kommer og ser vores koncert. 

 

 

KONCERT: TORSDAG D: 31/1 ca. kl. 15-16 

 
 

 

 
 

 

 

Næste uge står selvfølgelig i sang/musik-festivalstegn, hvor vi skal øve mere intenst, så hvis 

man er i en gruppe, hvor der skal øves, er det vigtig, man ikke hver dag går tidligt hjem, for 

så kan optrædenen ikke blive færdig. 

 

 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 

 


