
31. januar 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 768 

    

Næste uge: 
03. februar 

02. februar 

 

04. februar 

 

05. februar 

 
Forældrerådsmøde – skovbh. 

Teater 7.-9.kl. kl. 12.00 

Lærer + SFO-møde 

Dansk Friskoleforening – 

dialogmøde kl. 17.00 – 19.00 

Naturskolen  8.kl.  

Stig + Nille  – arb.miljø- 

kursus 9.00-16.00 

 

Mærkedag: 
01. februar 

02. februar 

 

05. februar  

 

06. februar 

07. februar 

 

 
Simone Skovbh. 

Jalte  3.kl. 

Kathrine 4.kl. 

Andreas J.  6.kl. 

Marcus  8.kl.  

Thomas  5.kl. 

Xenia  8.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Aflysning af frivillig musik  

Onsdag den 19. februar 2014 er frivillig musik aflyst for 3. og 5. klasse – derfor har 

3.klasse fri kl. 12.00 og 5. klasse har fri kl. 13.50. 

Hilsen  

Anna Karina 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Billeder fra 8.-9.klasses projekt-fremlæggelse kan ses på skolens 

hjemmeside. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Maud (musikskolen) aflyser sin undervisning torsdag 6. februar 2014. 

 



Hjælp til Spireloppen om morgenen. 

Skolen har ansat 3 af vores store elever, Sebastian 9.kl., My 9.kl. og Cecilie 8.kl. til at 

hjælpe morgenåbneren i Spireloppen fra kl. 7.00 – 8.00. 

Mandag og fredag kan I møde My, tirsdag og onsdag er det Sebastian der hjælper til og 

torsdag er det Cecilie. 

Hilsen 

Nille 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Velkomstaften 
Torsdag aften den 23. januar 2014 havde vi besøg af den kommende børnehaveklasse og 

deres forældre. 

Det var en rigtig hyggelig aften, hvor både børn, forældre, lærere og Sfo-personale samt 

repræsentanter for bestyrelsen fik mulighed for at hilse på hinanden.  

Vi glæder os til at se forældrene igen til fælles spisning den 8. april 2014 og børnene til  

besøgsdagene den 27. og 28. maj 2014. 

Hilsen 

Bodil og Nille 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Tusind tak til Henrik, Lina og Bjarkes far som gav 5. klasse en hel særlig oplevelse, da han 

kom forbi med et nedlagt dådyr. 

Det gjorde vores emne om kroppen i natur/teknik  meget mere nærværende. 

                    
Se flere billeder på skolens hjemmeside. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

HUSK – HUSK – HUSK 

Vi holder fastelavn fredag den 28.februar 2014 kl. 9.00-11.00. 

                                 Program følger snarest. 

 

 



 

Ledelsen og bestyrelsen inviterer forældre og personale til 

Årets debataften. 

 
Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 – ca. 21.30 

med overskriften: 
 

Ny folkeskolereform - Ja og hva`så? – vedkommer det  

os forældre på friskolen? 
 

Niels Henning Hansen skoleleder i Sorø Kommune kommer og fortæller om de omfattende 

ændringer der kommer til at ske i folkeskolen med den nye reform. 

 

I den efterfølgende debat vil Lisbeth Cramon Kristensen, kommunikationsstuderende og 

mangeårig friskolelærer guide os, så vi får lejlighed til at ”teste” vores friskoletanker og 

om den nye folkeskolereform giver anledning til nye overvejelser for vores friskole. 

 

Der vil være kaffe/te og lidt til den søde tand – der kan købes øl og vand. 

 

Tilbagemelding uanset om du/I kommer eller ej på 

nedenstående snip eller mail til kontoret senest  

mandag den 17. februar 2014. 

Skolens mail adr.: vh.friskole.305015@skolekom.dk 

  

 

På gensyn 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

Klip--------------------------------klip---------------------------------klip------------------- 

 

Debataften tirsdag den 25.02.14. 

 

Forældre til __________________ i _________klasse 

 

Jeg/vi kommer____ (antal) 

 

Vi kommer desværre ikke _____ 

 

Dato________         Underskrift___________________________________ 

mailto:vh.friskole.305015@skolekom.dk


De sidste par uger har i sandhed stået i musikkens navn og i går afsluttede vi 

Spireloppens Musikfestival 2014 med et brag af et show. Det har været et par super 

intense uger, men også helt fantastiske. Børnene er repræsenteret fra alle klasser og 

har været utrolig engagerede og kreative.  Trods nervøse kroppe og sceneskræk gav alle 

børnene den max gas. Skønt at afslutte med en kæmpe succes.  

Vi glæder os allerede til næste år.  

   

 

Fredag har vi haft legetøjsdag, som var rart efter et par hektiske uger med masser af 

fart på.  

 

Sneen er også for alvor faldet over Danmark og det har vi 

heldigvis kæmpe glæde af i Spireloppen.  

Kælkene kan endelig blive luftet og der bliver kastet med 

sne.  

Dejligt at se garderoberne fyldte med masser af varmt tøj, 

så børnene kan blive ude i snevejret i lang tid. 

 

 

Torsdag i næste uge kl. 12.15 har vi cafémøde med 3. klasses piger. 

 

Rigtig god weekend herfra 

SPIRELOPPEN  

 


