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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 758 

    

Næste uger: 
09. november 

11. november 

12. november 

 

 

14. november  

 

 

 

 

 

 

 

 
Baunen udlejet – Makkerkl. 

Udveksling Slesvig, der 

Tandplejen kl. 10.00 

Lærermøde + 

P-møde kl. 17.10-19.00. 

”WWF” oplæg i 6.-9. kl. i 1. 

modul. 

Mærkedag: 
09. november 

 

11. november 

 

13. november 

 

 
Caroline  4.kl. 

Henrik 

Gustav  1.kl. 

Nicolai  2.kl. 

Tilde  2.kl. 

 
TILLYKKE TIL JER 

     

 

OBS OBS OBS 

Der er desværre en fejl i Tina´s mailadresse på sedlen til Alkohol-debataften. 

Den korrekte mail er: tmtmj@hotmail.com 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Datoer til kalenderen: 

Indskolingsundersøgelser i børnehaveklassen er fastsat til den 17. – 18. og 

19. februar 2014. 

Tidspunkterne bliver meldt i starten af januar 2014. 

Hilsen  

Kontoret 

 

mailto:tmtmj@hotmail.com


Efterlysning: 

Er der nogen der ligger inde med store skjorter, forklæder eller lignende til at beskytte 

tøjet med i PMU-værkstedet, vil vi meget gerne ”arve”. 

Hilsen 

Nille 

           

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Tak for besøget og rigtig god tur. 
Vi vil gerne sige tusind tak for besøget til vores tre tyske venner.  

I denne uge har André, Cecilie og Thea fra 6. klasse alle haft besøg af hver deres tyske 

ven, som har fulgt deres hverdag og skolegang her i Danmark.  

I næste uge er det så André, Cecilie og Theas tur til at drage mod Tyskland og opleve 

tysk hverdag og skolegang.  

 

Til morgensang i dag optrådte alle seks elever til stor fornøjelse for os alle.  

Godt gået.  

Vi glæder os til at høre om turen, når I vender hjem igen. 

 

Vibeke 

 

                     

 

 



TÆNK NU HVIS ….. 

Ja, det kan være vanskeligt at forestille sig, men det sker jo – tænk engang på sidste år – 

alligevel så kommer den ofte bag på os – SNESTORMEN. 

 

Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKNING BETYDER: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 

frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså 

til stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 

 

I ALLE TILFÆLDE: 

Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 

 

VIGTIGT – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for 

problemer på vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 

opringning snarest muligt.  

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem 

og sikre os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 

Vibeke                                                          

 

  TIL OPSLAGSTAVLEN 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen lukker for 

undervisning.  

 Lukning vil blive meddelt i DR-regionalen, så lyt derfor i første 

omgang til Regionalen/se på deres hjemmeside i stedet for at 

ringe. Her vil det så vidt muligt også blive meddelt, om skolen 

er åben for pasning. 

 Det vil så vidt muligt også kunne læses på friskolens 

hjemmeside 
 



 

 

  

 

 

Alle forældre i 6-7-8 og 9 kl. indbydes hermed til en aften 

med debat om alkohol. 

Vi får besøg af 2 misbrugskonsulenter Jakob og Katrine som 

arbejder med unge i Holbæk kommune. 

Dette sker tirsdag den 26. november 2013 kl.19.00-21.00 

i overbygningens lokaler. 

Medbring selv kaffekurv og det kunne være dejligt hvis der var 

nogle stykker der gad bage kage. 

Tilmelding til Tina Mayn senest den 18. november 2013 på mail 

tmtmj@hotmail.com el. sms til 27414024 også meget gerne give 

en melding, hvis man vil bage en kage  

 

Vi glæder os til en lærerig og debatfyldt aften! 

 

Mange hilsner 

Anne (Sebastian 9.) Majken (Dikte 8 kl., Eja 7 kl.) & Tina (Tobias 9 

kl., Mikkel 8 kl.)  

 

 

 

 



November måned kommer snigende med regn, kulde og blæst – dog heldigvis uden 

væltede træer og flyvende tagsten. 

Med alt dette følger også lidt udskiftning i garderoberne. Godt med varmt tøj og 

skiftetøj, huer, vanter og gode støvler, som kan tåle lidt snavs.  

Husk at SFO’en er børnenes ”arbejdsplads”, så der vil forekommer meget snavset tøj.  

 

November betyder også ”snart december”, så derfor er vi i fuld gang med at lave 

hemmeligheder. 

 

I denne uge har vi afholdt vores årlige diskotek i Baunen, hvor rigtig mange børn deltog. 

Det fine festtøj blev rigtig vist frem på dansegulvet, hvor bentøjet i den grad blev rørt 

med bl.a. stopdans og stoledans.  

Trængte man til en pause, kunne Nina friste med lidt godt til ganen i køkkenet.  

 

Tak for en god fest – vi glæder os allerede til næste år. 

 

   
 

Ang. Cafémøder: I mandags blev der afholdt drengemøde for 3. klasses drenge, dog kun 

med 5 drenge.  

Vi synes det er rigtig ærgerligt, at ikke alle var til stede, da vi syntes det er rigtig vigtig 

for gruppen.  

 

Torsdag var vi desværre nødt til at aflyse mødet med 2. klasses piger, pga. sygdom, så 

derfor udsætter vi mødet til næste torsdag d. 14/11, hvor vi håber alle pigerne deltager. 

 

Hav en skøn weekend  

 

Hilsen Spireloppen 

 

 

 


