
21. juni 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 745 

    

Næste uger: 
24. - 25. juni 

24. – 27. juni 

 

26. juni 

27. juni  

28. juni 

 

 
Ansættelsessamtaler 

Hjemmegruppedage 

mandag - torsdag 

7.kl. på tur - Brorfelde 

Dimissionsfest kl. 18.00 

Sidste skoledag 4.lek. 

Alle møder kl. 8.30–12.00 

 

Mærkedag: 
22. juni 

23. juni 

27. juni 

 

 

 

 
Niels  9.kl. 

Amanda  9.kl. 

Danny  1.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Bogaflevering. 
 

VIGTIGT - BOGAFLEVERING - VIGTIGT 

Bogaflevering foregår til faglærerne.  

Vær omhyggelige med at få afleveret alle skolens bøger. 

Vi skal gøre op, hvor mange bøger vi mangler og foretage suppleringsindkøb. Det er af 

stor vigtighed at få indkøbt det, vi mangler, og ikke mere. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Indvigelse af nyt Pedelhus 
Fredag den 28. juni 2013 kl. 13.00 – 15.00 inviteres alle til 

indvielse af skolens nye Pedelhus på parkeringspladsen . 

Stefan og Stig  griller pølser . 

Tilmelding til Stig senest torsdag den 27. juni 2013  

på mobil: 40863235. 

Hilsen  

Stig 

 



 

Den sidste uge inden sommerferien. 
Fra d.24.-28.juni 2013 

TIL ALLE HJEM 

 
MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG (24.-27.juni 2013) I DEN SIDSTE UGE ER 

HJEMGRUPPEDAGE: 

Alle møder fra kl.8.05 – 13.00 

 

Den sidste skoledag inden ferien – fredag den 28.juni 2013: 

Alle møder kl. 8.30 – 12.00  

 

8.30 – 10.00 Morgensang og overrækkelse af eksamensbeviser til 9.kl. – hvis 

det skønnes nødvendigt bliver der en lille pause midtvejs 

Forældre er meget velkomne. 

 

10.15  – 11.15       I hjemgrupperne – oprydning og hygge 

 

11.20-11.45       Møder først i gl. gruppe – herefter oprykning 

  

11.45 – 12.00     SOMMERFERIEFARVEL I BAUNEN 
 
                        Pasningsordning som sædvanlig til kl. 16.00. 

 

 

Første skoledag efter ferien er søndag den 11. august 2013 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor mødepligt ! ) 

 

Alle – elever og forældre – inviteres til ”frokost i det grønne”. 

 

12.00         ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

12.10 – 14.00 Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt tæppe/campingbord 

eller lignende. Vi mødes, spiser vores medbragte mad, snakker og 

hygger os og leger  med de øvrige familier – især får vi hilst på ”de 

nye i flokken”. 

Skulle vejret være dårligt, så går vi ind i klasserne. 

OBS - Grillen vil være tændt! 
 

14.00-16.00  RECEPTION I ANLEDNING AF BODILS 25 ÅRS JUBILÆUM 

 

 



Første undervisningsdag - Mandag den 12. august 2013 – 

hjemmegruppedag 
 

Mødetid: kl. 08.05 

 

08.10: Morgensang – alle der har mulighed for at blive til morgensang er 

velkommen. 

Den nye børnehaveklasses forældre er velkommen til at blive. 

Efter morgensang vil der være kaffe i Baunen. 

 

8.20 – 12.15  Hjemgruppetimer. 

 

Pasningsordning som sædvanlig fra 12.15 – 17.00 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Nyt fra Skolens kontor  
        

VIGTIGE INFORMATIONER: 

Har i skiftet telefonnummer – adresse eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest den 

21. juni 2013 – da vi skal have folderen trykt i uge 27. 

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding. 
 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO, med mindre kontoret er orienteret 

herom.  

Sidste frist for tilmelding/ændringer vedr. SFO-tid er den 21. juni 2013. 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER bliver udleveret efter sommerferien. 

 

VEDR: SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 10.+ 11. september 2013.  

Sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til 5. juli 2013. 

 

Kontoret åbner igen  onsdag den 7. august 2013 kl.08.30 

 

Hilsen Kontoret 

Tina og Helle 



 

 

 

Så er det snart de sidste uger i dette skoleår, det er utroligt hvor hurtigt tiden går. Vi 

har endnu engang haft en dejlig uge. Vi har i denne uge fået fladbrød på bålet, det var 

super lækkert, og dejligt som alle fik rullet deres eget brød ud, det er helt sikkert noget 

vi gør igen. 

Ellers er ugen gået med mange gode lege, som ”det gyldne skind” og ”dåseskjul”, 

fantastisk at se, hvor gode børnene er til selv at sætte legen i gang og få rigtig mange 

med i legen. 

 

Løbehjul: I sidste uge skrev vi om løbehjulene, i den forbindelse har vi udarbejdet en 

ugeplan over asfaltbanen, så vi på den måde for tilgodeset alle aktiviteter.  

Det er en vejledning, så selvfølgelig kan der være ændringer en given dag.  

Sedlen ser sådan ud og hænger i mellemgangen ved ”Baunen” og køkkenet.  

 

 
 

Legetøjsdag: Fredag d. 28/6 er jo sidste fredag i måneden og derfor legetøjsdag, og 

trods sidste skoledag holder vi fast i vores legetøjsdag. Legetøjsdag fredag d. 28/6  

 

Husk stadig at have skiftetøj og håndklæde med, hver dag håber vi jo på det bedste 

sommervejr. Og man kan jo også godt bade i vandpytter… 

 

 
Rigtig god weekend og Sankt Hans til jer alle fra Spireloppen. 

 


