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Fredagsbrev nr. 759 

    

Næste uger: 
20. november 

21. november 

 

22. november 

23. november 

 

 

 

 
Bestyrelsesmøde 

Teater på Hørve skole 

Bh.+1+2.klasse kl. 10.00 

Baunen udlejet – 6.kl.  

Baunen udlejet  

Mærkedag: 
16. november 

17. november 

20. november 

 

 

 
Felina  2.kl. 

Emilia  3.kl. 

William  1.kl. 

 
TILLYKKE TIL JER 

     
PAKKEKALENDER 

FOR HELE VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE 
 

Julemåneden nærmer sig, og vi må alle være ”beredte” – vi skal hygge sammen, så vi 

fortsætter de seneste års tradition – en pakkekalender for hele skolen - børn som 

voksne.  

Vi skal have pakkerne op at hænge under loftet i gangen ned til Baunen og trække pakker 

til morgensang hver dag. Vores ekspert matematiknisse Jesper vil omhyggeligt beregne, 

hvor mange pakker, vi skal trække hver dag i dagene op til jul. 

 

Vi håber, at I alle er med på julerierne og vil bidrage med en lille gave, som må 

koste 15 – 20 kr.  

HUSK - at det skal være en gave som både drenge og piger, børn og voksne – OG- 

du selv vil blive glad for at modtage. 

 

Vi beder om, at vi har gaverne i hænde senest den 29. november 2013.  

De skal afleveres til chefpakkekalendernisse Jesper eller chefpakkeophænger Stig. 

 
NB - Det har vist sig nødvendigt, at vi knytter endnu 
en kommentar til ovenstående. Der er flere og flere 
børn, som ikke tåler søde sager, så derfor beder vi om, 
at I undgår slik og chokolade, da disse børn ikke må 
spise deres gave og derfor bliver ked af det. 
 
Mange nissehilsner Lærerne.                           



 

Tiden flyver afsted i Spireloppen. Efterårsvejret har for alvor meldt sin ankomst, så nu 

skal vi vænne os til at være mere indendørs. Vi holder dog stadig fast i at gennemføre 

vores udedag, hvis vejret tillader det; derfor er det igen vigtig for at huske jer forældre 

på at fylde garderoberne op med varmt og regntøj, huer vanter, varme støvler og 

gummistøvler så vi kan udnytte vores udeliv så meget som muligt. 

                               
 

Når vi så er inde, bliver der spillet masser af bordfodbold, afholdt talentkonkurrencer og 

hygget med hemmelige julegaveværksteder. 

 

Man må sige vi har været heldige med vejret på vores udedage. Vi har i denne uge indviet 

vores nye svinggrill ved bålpladsen med små lækre æble/kanel-pakker og knækbrød og vi 

glæder os til at lave masser af lækker mad på den nye grill. 

 Husk vi tager gerne imod gode ideer og opskrifter på god bålmad. 

 
I går fik vi også afholdt cafémøde med 2. kl’s piger. Næste cafémøde er på torsdag d. 

21/10-2013 fra kl. 12.15 til 13.00 for 1.kl’s drenge.  

Denne torsdag har vi også vores filmdag, hvor Magnus fra børnehaveklassen viser Asterix 

& Obelix. 

 

Lidt praktisk info angående ferielukning: 
I år holder Spireloppen juleferie fra fredag d. 20. december 2013 kl. 16.00 til og med 

søndag d. 5. januar 2014.  

Spireloppen starter op, ligesom skolen, mandag d. 6. januar 2014, 

friske og veludvilede, klar til at tage hul på et spritnyt år.   

 

Hav en skøn weekend  

Hilsen Spireloppen                                        


