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Næste uge: 
03. marts 

 

04. marts  

 

 

05. marts 

 
Fællesemne i 2 uger 

(fremtiden) 

Teater 7.-9.kl.  

Forældremøde ml.gr.  

Skole/hjem 8.-9.kl.  

TN fri 

Mærkedag: 
 

 
 

 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Vedr. Generalforsamling den 24.april 2014 
I forbindelse med den kommende generalforsamling, skal jeg på bestyrelses vegne 

oplyse forældrekredsen om, at der ved de valg vi skal foretage er mulighed for, at 

”papforældre” kan vælge til skolekredsvalget, hvis de er medlem af skolekredsen. 

 

Dette kan man blive ved at henvende sig til skolens bestyrelse og søge om optagelse 

til bestyrelsesmødet senest den 26.marts 2014. 

 

Det koster kr.200,00  pr. år at være medlem af skolekredsen. 

 

Hvis man har forslag til bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelse, er det 

vigtigt man har forespurgt vedkommende forinden generalforsamlingen.  

 

Se i øvrigt under Generalforsamling på skolens hjemmeside. 

www.vh.friskole.dk  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Søren E. Jensen 

Formand 

 

 

 

 

http://www.vh.friskole.dk/


Fastelavn fredag den 28. februar 2014. 

Tak for en fantastisk fastelavnsfest ! 

Der var rigtig mange flotte udklædninger og det er med stor 

glæde at se hvor meget der bliver gjort ud af kostumerne. 

Tak til 6. og 7. klasse, Jesper og Chenny for en godt tilrettelagt 

arrangement. 

Selvom det var svært, næste umuligt, blev følgende kostumer valgt som bedste i 

kategorierne: 

Mest nuttede: Elena 1. kl. som engel 

Mest sjove: Freja F. 5.kl. som skrap lærerinde 

Mest uhyggelige: Mikas og Sebastian 9. kl. som hvide mænd 

Mest kreative: Andreas W 6.kl. som tyk borgmester 

Mest flotte: Amanda 3.kl.  som slangetæmmer 

Det bedste par: Amalie og Agnethe 4. kl. som et par gummisko 

God weekend 

Nille 

  

  
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

”Fremtiden” som fællesemne i ugerne 10 og 11. 

I de næste to uger arbejder vi med vores andet og sidste fællesemne i dette skoleår. 

”Fremtiden”.  

Vi underviser efter det normale skema, men arbejder med ”fremtiden” i de fag/timer 

hvor det er relevant. Tanken bag disse fælles emner er sammenhæng i undervisningen 

og helhed på skolen, altså at eleverne oplever at arbejde med samme overskrift både 

på tværs af fag og årgange. 

Lærerne 



 
HUSK: 
CAFEAFTEN fredag 14. marts kl 19.00. 
 
Så er det atter tid til den legendariske og fantastisk hyggelige cafeaften ! 

 

Indslag af enhver art er velkomne !!! Sang, musik, teater, halsbrækkende akrobatik og 

dårlig humor i en pærevælling kan bruges. (Vi gør dog opmærksom på, at vi jo også 

skal bruge nogle musikindslag til den senere Musikaften…).  

INDSLAG SKRIVES OP PÅ PLANCHEN VED INDGANGEN ! 

 

 Alle familier medbringer kaffe/te/evt. kolde drikke, kopper, tallerkner samt en kage 

til fælles kagebord. Som sædvanlig vil der være et yderst kvalificeret dommerpanel 

(mellemgruppelærerne – som altid særdeles rummelige…), der kårer årets kage !  

Der vil igen i år være prisuddeling i hele to kategorier. En for kunstnerisk indtryk og 

en for smag. Så fat piskeris og røreskål ! 

 

 Vi gør opmærksom på, at man intet kan købe på skolen. Det, man regner med at 

indtage, medbringer man selv. 

 
 
AFTENEN VIL I ÅR FORLØBE SOM FØLGER: 
 
19.00–20.00 UNDERHOLDNING AF ELEVER OG FORÆLDRE I BAUNEN  
 
20.00- 21.30 KAGE BEUNDRING OG PREMIEOVERRÆKKELSE. 

KAFFE/TE/KAGE-BORD I OVERBYGNINGEN OG HYGGESNAK I LANGE BANER. 
 
SAMTIDIG MED FORÆLDRESNAKKEN HAR BØRNENE MULIGHED FOR AT DELTAGE I FORSKELLIGE 

AKTIVITETER I LOKALERNE I MELLEMGRUPPEN. 
 
CA. 21.30   FÆLLES AFSLUTNING I BAUNEN 

 
 
FÆLLESOPRYDNING AF MELLEMGRUPPENS FORÆLDRE 
 
 
VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE JER (OG JERES KAGER…)                
 
CAFEAFTENUDVALGET. 

 

 

 

 

 



Vi tør næsten ikke sige det, men det er nu som om at foråret er i luften. Vi har haft 

den skønneste uge i det dejligste vejr og vi har lavet masser af forberedelse til 

fastelavn. De varme solstråler og vindstilheden kan friste børnene til at smide 

jakkerne. Vi bestræber os selvfølgelig på at huske jakkerne alligevel, men forstår dog 

godt at varmen kan stige en lidt til hovedet, hvis man f.eks. er i gang med en 

fodboldkamp. Men omvendt finder vi det heller ikke 

hensigtsmæssigt at sidde i skyggen i t-shirt. Det farlige 

ved foråret er netop at finde denne balance. 

Onsdag hygge vi ved bålet og lavede lækkert snobrød. 

Opskriften på dejen er den samme som på vores dejlige 

fastelavnsboller og som lovet, kommer opskriften her:  

Et lille drys salt 

2 spsk sukker 

2 tsk vaniljesukker 

Et lille drys kardemomme 

Ca. 500 g mel 

 

 

 

 

 

Vi har lavet fastelavnsboller, lavet de flotteste 

fastelavnsris, haft legetøjsdag, spillet hockey til 

sveden dryppede og endelig har vi set film fra 

Musikfestivallen. Det er nu muligt at købe DVD’en til 

30 kr.  

En uge med masser af aktivitet og oplevelser.  Vi håber 

alle får en fantastisk weekend med masser af 

tøndeslagning, udklædning og hygge.  

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 

Ca. 16 stk. 

4 dl mælk 

50 g gær 

75 g smør 

Et lille drys salt 

2 spsk sukker 

2 tsk vaniljesukker 

Et lille drys kardemomme 

Ca. 500 g mel 

 

Gær opløses i mælken. Smeltet 

smør tilsættes. Mel blandes i 

lidt ad gangen. Hæver til ca. 

dobbelt størrelse. Hvis man 

laver fastelavnsboller rulles 

dejen ud og skæres i firkanter, 

der kommes en klat 

syltetøj/creme/chokolade på 

midten og pakkes lige som en 

pakke.  Bages ved 180 grader i 

ca. 20. Laver man snobrød 

tilføjes lidt ekstra mel. 

 


