
17. januar 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 766 

    

Næste uge: 
20. januar 

 

21. januar  

 

23. januar  

24. januar  

 
Projektopgave  8.-9. kl. 

Musikfestival start – SFO 

Teater 0.-2.kl. 

Lærermøde 

Velkomstaften kom. bh.kl. 

Fremlæggelse projekt- 

opgave  8.-9. kl. 

Mærkedag: 
20. januar 

21. januar 

23. januar 

24. januar  

 

 
Lina  5.kl. 

Nina  8.kl. 

Thomas 

Andreas  1.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Husk bestyrelsens arrangement –  

Debataften tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00.  

 

                                      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

         I forbindelse med Sne / Snestorm. 
            Se yderligere information på skolens hjemmeside. 

 



 

Invitation 

 
Vi inviterer hermed 9.klasses forældre og 8. klasses elever til en hyggelig eftermiddag. 

 

9.klasses projektfremlæggelser 
 

Fredag den 24. januar 2014 

Klokken 16.00 

 
(Medbring gerne en kaffe/kage-kurv) 

 

 

 



 

Så kom ugen med årets, men også vinterens første sne. Det var super hyggeligt med en 

hel dag i sneen, desværre var det jo hurtigt væk og i stedet måtte vi nøjes med regn og 

mudder. 

Trods det triste vintervejr kommer vi ud hver dag, uden de store problemer, og i denne 

uge har vi haft skovstratego på programmet. 

SKOVSTRATEGO: Det har været super hyggeligt og mange børnehaveklasses børn har 

også fået lært spillet, det bliver helt bestemt et spil vi vil bruge indimellem.  

Der bliver løbet i skoven og der bliver brugt strategi for at vinde over modstanderne.  

Vi har også fået garn, så nu kan der produceres masser af fingerstrik igen.  

TAK for garnet, vi modtager dog stadig med kyshånd. 

                     

Sang-musik festival: I næste uge går vi i gang, så der bliver musik og sang i hele SFOén.  

De fleste grupper er ved at være dannet, så nu skal der bare øves og øves og øves.  

Husk at der er Koncert torsdag den 30/1 kl. 15.00-ca.16.00 

 

Vi har været så heldige, at vi allerede er blevet tilbudt et sommerhus til vores personale 

weekend, som vi har takket ja til. 

 

Ha en dejlig weekend fra Spireloppen. 

 


