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Fredagsbrev nr. 776 

    

Næste uge: 
05. april 

07. april 

 

08. april 

 

 

 

10. april 

11. april 

 

 

 

 
Udlejning baunen 

UU-besøg  8.kl.  

DD + JK + 7. klasse - fri 

Teater 0.-6.kl 

Stig  fri 

Samtaler 4. – 7.kl.  

Spisning med kom. bh.kl. 

Forældremøde 4.-7. kl.  

Skolernes sangdag kl. 8-13 

Mærkedag: 
06. april 

09. april 

10. april 

11. april 

  

 

 
Tobias  9.kl. 

Louise og Sofie  5.kl. 

Nikolaj  3.kl. 

Anna Karina 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Se alle de nye billeder på skolens hjemmeside – Fotogalleri ! 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Husk: 

Forslag til vedtægtsændringer ligger på forsiden af skolens hjemmeside. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Skovbørnehavens forældre er gået i gang med at sætte deres nye flotte bålhytte op, den 

bliver indviet lørdag den 24. maj.  

Og så byder vi velkommen til vores nye pædagog Anders der startede tirsdag, så nu er 

der to rigtig gode grunde til at slå vejen forbi og sige ”hej” og samtidig se bålhytten tage 

form. 

God weekend - Nille 

 

 



Velkommen Mads  
Det er med stor glæde jeg skal fortælle jer at vi har ansat Mads Valther pr. 1. maj 2014. 

Mads skal være en del af indskolingsteamet fra starten af næste skoleår. 

Frem til sommerferien vil Mads overtage de timer som vi pt. får læst af vikarer eller som 

vi selv dækker internt i huset.  

Derudover vil Mads være en ekstra ressource på skolen, det får vi god brug for til vores 

Majfest, og så giver det os en rigtig god mulighed for at lære hinanden at kende, samt at 

være med i planlægningen af et nyt spændende skoleår. 

Nille 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Kære børn og forældre på Vallekilde-Hørve Friskole. 
Jeg hedder Mads Valther, og starter den 1. maj, som lærer på friskolen. Det glæder jeg 

mig virkelig meget til. 

Jeg er 34 år gammel, og flytter sammen med min kone og børn til Odsherred til sommer. 

For mit vedkommende flytter jeg næsten hjem igen, da jeg er født og opvokset i Plejerup 

ved Herrestrup.  

De sidste mange år har jeg arbejdet som lærer på forskellige skoler i København. Senest 

4 år på Katrinedals skole i Vanløse. Her har jeg undervist i alverdens fag, men som 

udgangspunkt i mine 4 linjefag: historie, dansk, kristendom og idræt. 

Et godt sted at være, er et godt sted at lære. Det har altid været mit motto, og det er 

ikke tilfældigt at ”være” står før ”lære”.  

Uanset om jeg taler med mine gode venner, som er gamle elever på friskolen, taler med 

folk i lokalområdet, møder elever på mine besøg, taler med lærerne på skolen eller føler 

efter i maven, så er alle udsagn ens.  

Friskolen er et godt sted at være. Det glæder jeg mig til at være en del af.  

Jeg glæder mig til at være, til at lære, og til at starte! 

Venlig hilsen 

Mads Valther 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Skolernes sangdag 
Fredag den 11. april 2014 holder vi igen i år ”skolernes sangdag”. 

Ligesom sidste år har vi spurgt Maud om hun havde tid, lyst og mulighed for at komme og 

synge sammen med os – og det havde hun heldigvis! 

Så - vi skal alle synge sammen fra morgenstunden i Baunen hele 1. modul, under kyndig 

ledelse af Maud.  

Årets tema er ”syng med Maud”  - resten af dagen frem til kl. 13.00 forgår i 

hjemmegrupperne. 

Sangglade forældre er selvfølgelig velkomne. 

Frivillig musik afvikles som normalt. 

Nille



Så er vi kommet ind i april måned og det betyder for alvor forår. Selvom vinden er kold, 

varmer solens stråler i mange små afkroge af legepladsen. Vi har endelig fået skudt vores 

ude-sæson rigtig godt i gang og der foregår masser af 

forskellige aktiviteter.  

Vi har også fået fyldt vores sandkasse op med nyt legetøj 

og med nyt modellervoks kan kreativiteten udfoldes.  

Det summer af leg, latter og hygge på hele vores dejlige 

udeområde.

 

 

Sidst på  ugen har der duftet i hele SFO’en af søde sager. Torsdag blev 2. klasses 

drengemøde nemlig til et hyggeligt slikkepinde-værksted. 

Efterfølgende fik børnene lov at lave slikkepinde i hold, så alle får deltaget og får en med 

hjem. 

 

Vi går snart ind i den sidste uge inden påske, så husk at SFO’en 

holder lukket hele påsken og vender tilbage tirsdag den 22. april. 

 

 

 

Den sidste uge står på slikkepindeværksted, torsdag viser vi film.  

Vi har valgt at udskyde cafémøderne med 1. klasses piger og drenge til efter påske, så vi 

kan bruge den sidste uge på at påskehygge i SFO’en. 

 

 

Rigtig god weekend fra 

Spireloppen  

 


