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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 742 

    

Næste uger: 
2. juni 

3. juni 

 

4. juni 

 

5.juni  

6. juni 

7. juni 

 
Udlej. baunen 

Tandpleje kl. 8.20 

Prøve mdt. dansk 

Spireloppen strandtur 

Prøve mdt. dansk 

FRI – Grundlovsdag 
Fællesfoto – alle kl. 9.30 

5.kl. på tur med klassen 

Udlej. baunen 5.kl. 

Udlej. shelters 7.kl. 

 

 

Mærkedag: 
1.juni  

 

2.juni 

4.juni 

6.juni 

7.juni 

 

 

 
Cecilie  bh.kl. 

Caja  3.kl. 

Mads  5.kl. 

Magnus J  3.kl. 

Liva  7.kl. 

Magnus B  3.kl.  

Vibeke 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
  

 

Aflysning af frivillig musik  
Mandag den 3. juni og tirsdag den 4. juni afholder jeg afgangsprøver for 9. klasse.  

 

Der er derfor ingen frivillig musikundervisning disse to dage (gælder for 4., 7.-8. og 3. 

klasse samt koret). 

 

Isabel 

 

 
 



Tusind tak for i går. 

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for majfesten i går. Tak til jer 

forældre for opbakningen og fremmødet. Det var helt fantastisk.  Tak for hjælpen med 

oprydningen og tømning af teltet. Tænk det lykkedes på ½ time. 

Tak til børnene for en super indsats på og bagved scenen. Hold op, hvor er I bare gode 

alle sammen. 

En kæmpe tak til personalet – ikke bare for i går aftes, men for hele ugens hårde 

arbejde.  

Dejligt at alle giver den en ekstra skalle, så vores majfest kan lykkes.  

Vi kan alle være stolte og glade (og lidt trætte) ovenpå den super fantastiske aften i går.  

TAK 

Vibeke 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Alle billederne fra Majfesten vil blive lagt på skolens hjemmeside. 

 



Mundtlige prøver 2013 
 

Fra mandag den 3. juni 2012 starter 9. klasse deres mundtlige prøver. Det betyder at 

nogle lærere i den kommende tid, skal afholde prøver, eller ud på andre skoler, som 

censor.  

Derfor vil børnene fra tid til anden opleve, at der kommer vikar på klassen.  

Vi prøver så vidt, det er muligt, at dække timerne internt, eller med hjælp fra 

forældrevikarer, men der vil for nogle børn altså være lidt rokeringer de næste tre uger. 

De mundtlige prøver slutter fredag d. 21. juni 2013, hvor 9. klasse har sidste skoledag. 

Mere om denne dag senere. 

Vibeke 

 
3. juni  

4.juni 

2013 

Dansk Isabel Ter-

Borch 

 

Hanne 

Lynge Rørvig 

friskole 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

10. juni  

11. juni  

2013 

Historie Vibeke Høy 

 

Dorthe 

Ebling 

Vig skole 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

13.juni  

14.juni 

2013 

Fysik - 

Kemi 

Palle Andersen 

 

Jens 

Damgaard 

Christiansen 

Skolerne i 

Nykøbing 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

 

19. juni 

20. juni 

2013 

Engelsk Dorte Danborg-

Frederiksen 

Lise Witfelt 

Steenen 

Skolen på 

Fjorden 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

 

 

 

 

 
 



 

PROGRAM for arbejdslørdag den 8.juni 2013 
  

10.00:     

Vi går i gang med at arbejde.       

 

 

10.00-12.00 : 

Børnene fra 2. kl. deler kage ud. (kaffen skal vi selv have med)    

                                        
10.00- 15.00 : 

Der kan købes sodavand og øl.   

 

      

 

11.00- 12.00: 

Fodboldturnering                                      

                                                      

 

12.30-14.00 : 

Frokost ( der bliver grillet nogle pølser med kartoffelsalat, alm. salat, pastasalat og 

hvidløgsbrød. Der bliver købt engangsservice) 

      

                                           
13.30:     

Status ”hvor langt er vi nået” og hvad tid slutter det !! 

 

P.S  Husk haveredskaber og evt. værktøj. 

       Arbejdssedlen er hængt op på væggen ved kontoret, hvor man  

       skriver sig på en opgave.       

       Tilmelding til fodboldturnering er nødvendig. Den hænger ved  

       siden af arbejdsplanen. 

 

Hilsen arbejdsudvalget 



 

 

Så gik endnu en uge i Spireloppen, vi har i denne uge været nede og fiske ved søen. Der er 

blevet fanget hundredvis af haletudser, en enkelt guldsmede-larve og et par 

rygsvømmere, efter nærmere studering slap vi dem alle fri igen.  

Onsdag blev der hygget med tæpper og film, da det igen regnede, og tror alle i sådan en 

Maj-uge havde godt gavn af lidt hygge. 

 

STRANDTUR VED HØVE SKOV TIRSDAG D. 4. JUNI 2013 

Vi tager med en bus fra skolen kl. 12.45,  så SFO’en lukker denne dag kl. 12.45. 

• Kl. 12.30 henter SFO personalet børnene i klassen 

• Det er så tid til toiletbesøg og opfyldning af drikkedunk, 

• Børnene tager tøj og skoletaske på og bliver klar til afgang. 

Der er ingen tilmelding til denne dag, men hører vi ikke andet, så forventer vi, at jeres 

barn deltager. 

Familien henter deres barn på stranden og har evt. familiens mad eller kaffekurv med og 

hygger sammen med de andre familier.  Det plejer at være meget hyggeligt. 

Børnene skal huske en drikkedunk og tøj efter vejrudsigten. Husk solcreme  

Der må ikke bades før forældrene kommer.  

 

 

Vi kan kontaktes på turen på tlf. 24770690 eller 31429517 eller 22982898 

 

Kørselsvejledning 

Nede i bunden af Høve stræde drejes ind til venstre mod Høve camping. Vejen følges til 

en stor parkeringsplads og derefter følges en sti langs vandet ca.100 m. så kan vi både 

høres og ses. 

Vi sætter et par flag som I også kan kigge efter. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen  


