
11.oktober 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 755 

    

Næste uger: 
21. oktober 

 

 

 

22. oktober 

 

23. oktober 

 

24. oktober 

 

25. oktober 

 

 

 

 

 
UU-besøg  

(individuelle samtaler 9.kl. ) 

NR + VH kursus 

PA + HG fri 

Lærermøde 

PA + HG fri 

Bestyrelsesmøde 

PA + HG fri 

Helle L. kursus 

PA + NR fri 

Halloween-fest 

Helle L. kursus 

NR fri 

Mærkedag: 
12. oktober 

 

16. oktober 

17. oktober 

18. oktober 

20. oktober 

 

21. oktober 

22. oktober 

 

23. oktober 

24. oktober 

25. oktober 

 

 
Silje  3.kl. 

Valdemar  2.kl.  

Oscar  5.kl. 

Jeppe  3.kl. 

Dinie – skovbørneh. 

Elena  1.kl. 

Zander  9.kl. 

Malte  bh.kl. 

Silje  bh.kl. 

Philip  6.kl. 

Alexander  5.kl. 

Mads  1.kl. 

Laura J  7.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
Vi ønsker alle en rigtig god efterårsferie –  

skole og sfo er lukket i uge 42. 

Vi ses igen mandag den 21. oktober 2013. 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤ 

Skolefoto 
Vi har nu talt med Dansk Skolefoto vedrørende leverance af vores billeder – de beklager 

meget, men på grund at tekniske problemer bliver billederne først leveret i uge 43. 
 



 

Praktikant efter ferien. 
Efter ferien byder vi velkommen til Mads Røn, som skal være praktikant i ugerne 43-49. 

Mads er 3. års studerende på lærerseminariet i Roskilde. 

Mads skal have musik i 5.kl og 7.-9.kl. - S/B i 7.kl og 9.kl og endelig matematik i 8.kl og 9.kl.  

Derudover har Mads lovet at spille for os til morgensang nogle af dagene. Mads er på 

skolen mandag, tirsdag og onsdag.  

Vi glæder os til at byde Mads velkommen på vores skole. 

 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 

PMU-ugen 
Torsdag havde vi en dejlig afslutning på vores PMU-uge i Baunen. De forskellige hold viste, 

hvad de havde arbejdet med i løbet af ugen. Det er altid rart med en fælles afslutning, og 

plads til alles arbejde. Tak til børnene for en produktiv, kreativ og skabende uge. 

 

Lærerne 

 

¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Trimdag – fredag den 11. oktober 2013 

 

 

 



Lygtetjek 

SÅ er det tid til at bruge cykellygter ! 

Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? Tjek det her.  

Det skal der være på en cykel: 

• Forlygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• Baglygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• En rød refleks bagpå (katteøje)  

• En hvid refleks foran  

• I hvert hjul: Mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på 

  siden af dækket eller fælgen  

• Mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil 

typisk være pedalreflekser 

Du kan bruge illustrationen nedenfor til at tage udgangspunkt i et lygtetjek af din cykel. 

Vær opmærksom på at mange nye forlygter har indbygget refleks. 

 

 

 

 

                                          

 



 
 
 

Kære Friskole Familier 
 

Succesen fra sidste år - Halloween festen - fortsætter. 

 

I inviteres derfor alle, til et brag af en hyggelig ”uhyggelig” fest, fredag d. 25. oktober 2013 

fra kl. 19.00 til kl. 21.00, hvor vi alle slutter af, med at rydde op i festlig stemning. 

Alle forældre køber en billet til 10 kr. ved indgangen. (Husk lige penge). 
 

Alle skal spise hjemmefra, men komme med godt humør, gerne udklædt i Halloween stil. Husk at 

tage kopper/glas, servietter el. tallerkener med, da I får mulighed for at købe øl, vin, sodavand og 

kaffe/te – og kager der er bagt af 8. og 9. klasses familier, så husk at tage lidt penge med. 

 

Det er 8. og 9. klasses familier der har stået for planlægningen af denne fest, men hele skolens 

elever vil komme til at deltage i oppyntningen af de uhyggelige rum og deltage i de uhyggelige 

aktiviteter. Håber I alle vil deltage og støtte op.  

 

Det vil være for dyrt, at indkøbe en masse græskar, men vi håber på, at kunne have lidt at pynte op 

med, og ellers er I velkomne til selv at tage græskar, knive og tusser med, og så sammen med jeres 

forældre skære jer en græskarmand. 

 

Lokaler/aktiviteter 

Indgangspartiet og området ml. SFO køkken og Baunen, Salgsboden – bliver pyntet op af 3. og 5. kl. 

 

I Baunen og 2. kl. og 3. kl. vil der være borde og stole, hvor I kan sidde og nyde jeres købte kager 

og drikkevarer.  7. 8. og 9. kl. står for oppyntning og opsætning. 

 

Fællesrummet og BH. kl. vil være pyntet op af BH.klassen, 1.kl og 2. kl.  

 
8-kanten og gangen i ml/overbygn. vil være pyntet op af 4. og 6. klasse 

 

1. klasselokalet – ateliet (edderkoppespind rum, med overraskelser for indskolingen og mindre 

søskende) 

 

I stalden vil der være mulighed for at skære sine medbragte græskar, imens der vil blive læst 

uhyggelige historier op.  

 

I 7. klasse vil der være gang i den med diskotek i ægte Halloween ”scary” tema. Og hvem ved – 

måske der vil være en ekstra uhyggelig overraskelse til overbygningens elever og andre store 

legebørn i 8/9 klasselokalet. 

 

Der vil være Zombie natløb (eller lign) som man kan deltage i – hvis man tør!!!  

 

I skrivende stund, er festudvalget ved at søge økonomisk støtte til afholdelse af denne fest, så vi 

håber på, at kunne uddele præmier til bedst pyntede lokaler og have økonomi til andre 

overraskelser.  

Håber på jeres opbakning og ikke mindst på jeres velvillighed til fælles oprydning. 

 

http://blog.gifts.com/gift-trends/happy-halloween


Referat af forældremøde i 1. klasse d. 27/8 -2013. 

1. Præsentation af alle – tre børn var ikke repræsenteret 

2. Valg af referent: Mette blev valgt under protest;) 

3. Hverdagen i 1.kl. Dagen starter med navne-opråb. Herefter snakker Thomas lidt 

engelsk med børnene: ”Goodmorning – how are you”, så lærer de lidt engelsk som er 

meget oppe for tiden. Børnene kan svare ”fine” eller ”good”. 

Så er det skriftlig dansk som er på programmet – for tiden vokaler. 

Fælles ro – inden der arbejdes med ord som dagens bogstav starter med. Herefter 

laves der ordbog…. Alt dette varer ca.20 min 

Tid til fysisk aktivitet – fælles leg inden eller ude alt efter vejret 

Herefter læsning ca.15 min, kigger i bøger – vigtigt med ro….. Så er det 10pause og 

mange spiser inden frikvarteret. 

Efter 10pause er der 15 – 20 min matematik, gerne udendørs leg inden spisning.  

Ænderne har hver sin betydning: ro = alm. And som hedder Grumpy,  

Leg = den forkerte and (ædderfugl), vasen med blomster (nu visne)  = mad. 

4. Klassens trivsel: Klassen har det i det store hele godt, men der er et par stykker 

som ”hænger” lidt. Vigtigt at alle tager en snak hjemme om dette. Det er også 

vigtigt at få de o nye drenge godt med ind i det sociale liv i klassen. 

5. Lektier: Der gives ikke direkte lektier for, men det som ikke er nået i skolen i løbet 

af ugen skal laves hjemme i weekenden. Alle får bøgerne med hjem i tasken om 

fredagen (blev besluttet på mødet). Både dansk og matematik.  

Kopi vedr. læse-og staveudvikling udleveret. Thomas laver en liste med sjove, 

lærerige spil og hjemmesider vi får. 

6. Penalhuse: skal indeholde spidse blyanter og gode farveblyanter. Ikke blyanter 

børnene er for glade for. De tykke trekantede er rigtig gode til skolebegynderen. 

7. Fødselsdagsgaver: Aftalen fra sidste år fortsætter, gaver til ca.25,- 

8. Klassekasse: Alle betaler 300,- pr. barn pr. år. Krista (Isabellas mor står for en 

konto som der indbetales til). 

9. Festudvalget har forslået en ”makkerfest” for 1 kl. + 6.kl d.20/9 kl.16-20. Festen 

holdes hos Mads på Bjergsøvej. Indbydelse kommer meget snart. Nyt festudvalg 

blev valgt. Det består af Maria (Mads’ mor), Iben (Jens’ mor), Krista (Isabellas 

mor), Heidi (Williams mor) og Lisbet (Gustavs mor).  

 

EVT. 

Fælles-rengøring i uge 17, så husk at sætte kryds i kalenderen. Vi mødes lørdag d. 26/4 

kl.10-12. 

1.klasse bor på 1.sal i år fordi 2.+3. kl. havde behov for det store klasselokale. 

De fleste spiser i 10-pausen, er man i tvivl om sit barn, så spørg Thomas. 

Opfordring til at få børnene til at tale pænt til hinanden. 

Rengøring er i klassen og i SFO-køkken   



Spireloppen 
Efterårsferie: Så er det uge 42, og dermed efterårsferie, hvor 

Spireloppen holder lukket. 

Bag for en sag: Sikke et fantastisk projekt, alle er så klar til vores cafe i dag. Vi har ikke tænkt 

på andet, dag og nat. Der er blevet bagt, lavet pynt, lavet frosting. Der er blevet lavet plakater 

som er hængt op rundt på skolen. Og alle dage er klaret med højt humør, engang imellem så højt at 

vi lige at måtte sige stop. Det er et rigtig dejligt projekt hvor alle har kunnet byde ind med det de 

kan. Vi håber der kommer rigtig mange og støtter op om vores café, og så håber vi der er kage nok 

til alle. 

       

Cafémøder: Vi har besluttet at starte op igen efter efterårsferien. Et cafémøde, er en 

eftermiddag om ugen hvor en klasses drenge eller piger mødes med en voksen, og snakker om løst 

og fast. Når det er den pågældende gruppe, håber vi meget på jeres opbakning og at jeres børn 

først bliver hentet efter kl. 13. 

Første møde bliver med 3. klasses drenge d. 24/10 kl. 12:15- 13:00. 

Andet møde bliver 3. klasses piger, men denne ene gang bliver det en mandag d. 28/10 kl. 

13-13:45. 

2. klasses drenge d. 31/10 kl. 12:15-13:00 

2. klasses piger d. 7/10 kl. 12:15-13:00  

Friskolernes dag: Vi havde en dejlig dag ved bålet, og fik lavet og serveret en dejlig suppe. Der 

blev bagt nogle fantastiske fladbrød på bålet og vi havde fået sponsoreret det lækre ølandsmel fra 

Cecilies familie.                              www.naturmel.dk  

Efterlysning: Vi søger små syltetøjsglas samt juleservietter. 

 

  

RIGTIG GOD EFTERÅRSFERIE TIL JER ALLE FRA SPIRELOPPEN 

 

http://www.naturmel.dk/

