
25. oktober 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 756 

    

Næste uger: 
28. oktober 

 

29. oktober 

 

 

30. oktober 

31. oktober 

01. november 

 

 

 

 

 
8. kl. til Berlin 

UU-besøg 9.kl.  

HK fri 

Skole-hjem 9.kl. 

Skole-hjem 6.+7.kl. 

BI fri 

Spil dansk dag 

8.kl. hjem fra Berlin 

 

Mærkedag: 
28. oktober 

 

 

 
Melissa  bh.kl. 

Frederikke 2.kl. 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

DANSK SKOLE FOTO – omfotografering. 
Mandag den 4. november 2013 kl.10.00 –  

husk at medbringe billeder som I ikke ønsker at beholde. 

Kontoret. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

God tur til Berlin 
I næste uge drager 8.klasse til Berlin.  

De tager af sted mandag og kommer tilbage fredag.  

Vi ønsker dem en god tur med masser af gode, spændende, lærerrige oplevelser. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HUSK: Makkerklassefest = Børnehaveklasse og 5.klasse. 
Lørdag den 9. november 2013 kl. 12.00 – 16.00.  

Husk tilbagemelding til Lars Spange og Lars Petersen !!! 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



 

 

Til forældre i 6.-7.-8. og 9.klasse 
 

ALKOHOL-debat aften i Overbygningen: 
 

Sæt allerede nu kryds i jeres kalender tirsdag den 26.november 2013 

 

 

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Halloween-fest 

 

 

Vi ses i aften kl. 19.00 – 21.00 til vores ”uhyggelige” Halloween-fest. 

Vi glæder os meget til at se alle jeres flotte udklædninger. 

 

 

 



 

Hal efter efterårsferien i sundhed og bevægelse 

 
Her efter efterårsferien og frem til påske vil alle sundhed- og bevægelsestimer foregå i 

hallen. Det betyder, at børnene skal have inde idrætstøj, indesko og håndklæde med, 

hvor der står sundhed og bevægelse på skemaet. 

 

Af hygiejne- og dannelsesmæssige grunde ser vi helst, at børnene går i bad efter 

sundhed og bevægelse i hallen.  

Men hvis der er nogle børn, som af gode grunde er forhindret i dette, bedes I forældre 

begrunde dette og krydse af i snippen herunder. 

 

4. og 5. klasse har desværre kun hallen til kl. 13 om tirsdagen. Derfor korter vi 

spisefrikvarteret af og går til hallen, så børnene får den tid til undervisning, de har krav 

på. Det betyder også, at de børn, som tager hjem fra hallen, får lidt tidligere fri om 

tirsdagen omkring kl. 13.15.  

Der vil selvfølgelig være opsyn med de børn, som tager med tilbage på skolen til kl. 13.50. 

Hvis I tillader jeres børn at tage direkte hjem fra hallen, bedes I afkrydse snippen 

herunder.  

 

NB. Hvis jeres børn en dag er forhindret i at deltage i sundhed og bevægelse skal de 

have en seddel med hjemmefra med begrundelse.   

 

I tilfælde af spørgsmål er I velkomne til at kontakte os. 

 

Venlig hilsen 

Jesper, Pauline og Thomas 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sundhed & bevægelse 

 

Jeg giver hermed mit barn tilladelse til at tage direkte hjem fra hallen efter Sundhed og 

bevægelse. 

 

Navn:___________________________        Tirsdag:  ☐   Torsdag:   ☐ 

 

Jeg giver hermed mit barn tilladelse til at springe badet i hallen over og i stedet bade 

hjemme. 

 

Navn:___________________________ 

 

Begrundelse:_________________________________________________ 

 

Sedlerne bedes afleveret på kontoret eller til Jesper og Thomas. 



 

 

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. 

 

 



Så er vi stærkt tilbage fra efterårsferien og vi håber alle børn og 

forældre har haft en fantastisk ferie med masser af oplevelser og hygge. 

På fredag afholdes vores traditionelle Halloween-fest og i den 

forbindelse har vi klippet, klistret og pyntet uhyggeligt op i SFO’en.  

Vi har også lavet græskarsuppe på bål, som viste sig at være en halv 

succes, da mange ikke helt turde smage på suppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAG FOR EN SAG: Fredag før efterårsferien afholdte vi vores 

BAG FOR EN SAG café. Sikke en oplevelse at se, hvordan alle 

børn var klar til dagen. Kagerne blev pyntet, cafeen blev gjort 

klar, ja selv byttepenge blev fremskaffet, efter Sofus havde 

gjort opmærksom på, at vi jo ikke kunne åbne uden. Da klokken 

blev 14, åbnede vi og gæsterne væltede ind. Cafeen blev hurtigt 

fyldt, så vi måtte udvide med et lokale til. Vi fik stort set solgt      

alle kagerne og en enkelt kage blev solgt på aktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi takker alle for deltagelsen og håber at kunne gentage succesen næste år.  

En stor TAK til Frellsen for sponsorering af kaffe og the. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fik samlet den helt fantastiske sum af 2.206 kr ind, som nu er videre givet til 

BØRNETELEFONEN. 

                                           

 

Efterårskulden er så småt begyndt at snige sig ind på os så husk at 

jeres børn har rigeligt med varmt tøj og regntøj samt gummistøvler 

stående i garderoben.  

Efterår betyder også hygge .. og hygge betyder film. Så derfor 

starter vi op med at se film torsdag d. 31/10 og derefter hver 3. uge.  

Børnene er med til at bestemme hvilke film vi skal se, bare hiv fat i 

morgen-Lene og kom med et forslag.  

Selvfølgelig skal filmene være tilladt for alle aldersgrupper. 

 

I denne uge har vi også taget hul på en ny omgang cafémøder. Vi har snakket med 3. 

klasses piger og på mandag er det 3. klasses drenge og torsdag i næste uge 2. klasses 

drenge.  

 

Når nu butikkerne har haft julegodter på disken i et stykke tid, har vi besluttet os for 

også så småt at tage hul på julen i næste uge og begynde vores julegaveproduktion. 

 
 

 

God weekend fra Spireloppen      


