
8. maj 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 739 

    

Næste uger: 
09. maj 

10. maj 

13. maj 

 

 

14. maj 

 

15. maj 

 

 

 

16. maj 

 

 

17. maj 

 

 
Kr. Himmelfart 

Fri 

Skr. prøve – Dansk frem. 

Fælles foto kl.9.30 

(udenfor)  

Tina - Fri 

Besøg kommende bh.kl. 

NR-RR netværk kl.13-16 

Skr. prøve - geografi 

Besøg kommende bh.kl. + 

Forældremøde 

Skr. prøve - matematik 

Skr. prøve – forsøgsarb. 

CP - Fri 

Skr. prøve  – Dansk rets. 

Bh.kl.+1.kl.– Middelalder- 

marked i Valby 
Shelters+Boldbane optaget 

CP - Fri 

Mærkedag: 
10. maj 

 

 

12. maj 

14. maj 

17. maj  

 

 

 

 
Mathilde  4.kl. 

Oliver  4.kl. 

Maja  8.kl. 

Josefine  5.kl. 

Pernille 

Linda   (skovbørnehaven) 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Vi ønsker alle en dejlig Kr.Himmelfarts ferie. 
 

                                                           
 

HUSK: 

Fællesfoto, mandag den 13. maj 2013 kl. 09.30. 

 



 

 

SKRIFTLIGE PRØVER 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeg beder vagter om at komme ca. 30 min. før prøvestart 

 

 

Årsmøde i Dansk Friskoleforening 

 
I weekenden drog vi 12 mand afsted til årsmødet i Dansk Friskoleforening.  

En weekend fyldt med foredrag og gode snakke. Blandt andet hørte vi om kreativitet og 

læring og om de nye rammer omkring familien, som vores moderne samfund har skabt.  

Vi deltog også i Dansk Friskoleforenings generalforsamling. Det er fantastisk at føle 

fællesskabet med ca 400 andre mennesker, som VIL friskole. Om aftenen selvfølgelig god 

mad, musik og dans. 

Jeg kan kun opfordre til at mange flere deltager i næste års møde.  

Vibeke 

 

 

TAK – 
for gaver og blomster i forbindelse med lockoutens afslutning. Det varmede! Vi er meget 

glade for at være tilbage hos alle de skønne børn. 

 

Kærlig hilsen Clark og Dorte 

                                                                                      

DATO TIDSPUNKT FAG VAGTER 

13.05.13 

 

09.00 – 12.30 Dansk 

Skr. Fremstilling 

Charlotte 

Weitze 

+ 

Karin Wandell 

15.05.13 13.00 – 13.30 Geografi Vibeke 

+ 

Tina 

16.05.13 

 

09.00 – 1O.00 

 

10.00 – 13.00 

Matematik 

færdighedsregning 

og problemløsning 

Charlotte 

Weitze 

+ 

Charlotte Grobb 

17.05.13 

 

09.00 – 10.00 

 

10.00 – 10.30 

Dansk retskrivning 

& 

Dansk læsning 

Tina Nordsby 

+ 

Charlotte Grobb 



 

                                                    

 

 
 

 

En kort uge i Spireloppen er gået. 

 

Vi har fået gjort vores trylledejs zoologiskhave færdig, kom og se den, den er så flot. Den 

står i køkkenet. 

 

Vi har fået risret på bål og de kære kæledyr er blevet vist frem og nusset bag ørene. Alt 

dette er gjort i det flotteste solskinsvejr. 

 

          
 

           

 

            
                                                

HUSK SOLCREME, vi er rigtig meget ude nu. 

 

Vi ønsker jer alle nogle dejlige fridage, vi ses i næste uge til hygge og godt humør i 

Spireloppen igen. 

 

Se tilmeldingsseddel vedr. sommerferien 2013 i dette fredagsbrev. 



 

 

TILMELDING SPIRELOPPEN (SFO) – SOMMERFERIEN 2013 

(ugerne:27 – 28 og 32) 

 

Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.50-17.00 – 

fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 27,28 og 32) 

 

01.07.-05.07.2013 mødetid:  

uge 27: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

08.07.-12.07.2013 mødetid:  

uge 28 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

05.08.-09.08.2013 mødetid:  

uge 32 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

Skolen starter med første skoledag søndag d.11.august 2013. 

 
ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:____________________________ 

 

 

Denne seddel afleveres senest 07.06.2013 – til SFO eller på kontoret 

Lav evt. et kopi til egen ”husker”. 


