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Fredagsbrev nr. 777 

    

Næste uge: 
12. april 

14. april 

15. april 

22. april 

 

 

 

23. april 

24. april 

25. april 

 

 

 
Børnenes påskeferie 

Shelters udlejning 

Shelters udlejning 

Skole/hjem indskolingen 

PJ Fri 

DD Fri hele ugen 

Samtaler 4.-7. kl.  

Teater 3.-6. kl.  

Generalforsamling  kl. 19.00 

Tandbesøg 5.kl. kl. 8.30 

Mærkedag: 
12. april 

13. april 

14. april 

 

18. april 

25. april 

 
Victor   1.kl.  

Lene P 

Isabella  1.kl. 

Oliver  6.kl. 

Josefine  4.kl. 

Freja N  5. kl. 

Mikkel  8.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 

Asger, Asta, Josephine, Falke, Rasmus, Sebastian, Hjalte, Eja, Laura J, Laura P, Lea, 

Emma og Mikkel 

De skal konfirmeres søndag den 13. april 2014 i Korskirken.  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Vi ønsker alle en rigtig god påske/påskeferie 

 

Vi ses igen tirsdag den 22. april 2014. 

 



Husk: Fællesrengøring i indskolingen den 26. april 2014 kl. 10.00. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Kære alle forældre. 

 

Så er det nu påsken står for døren, og det betyder at, vi traditionen tro nærmer os 

dette års  

generalforsamling på Vallekilde-Hørve Friskole den 24. april 2014 kl. 19.00. 
 

Det er årets vigtigste aften på VHF, og det er her, vi bekræfter overfor hinanden, at 

vores fælles projekt ”Friskolen” skal fortsætte.  

 

Det er også her, bestyrelsen vælges og med tre bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf 

de to ikke genopstiller (Næstformand Maria Madum og Lisbet Thorning Jensen), er det 

vigtigt, at I giver jeres besyv med eller selv stiller op til bestyrelsen.   

 

Derudover besluttes der væsentlige ændringer, som f.eks. i vedtægterne. Økonomien 

diskuteres og spørgsmål vedrørende ny skoleleder kan stilles. 

 

Så….  der er meget at bakke op om, og der er et stort behov for, at I tilkendegiver jeres 

mening overfor friskolens bestyrelse.  

I er årsag til, at vi har en sund, velfungerende og meget attraktiv skole. 

 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at tilsynsrapporten for skoleåret 2013-2014 kan rekvireres på 

Friskolens kontor og vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 

 

Rigtig god påske til alle. 

Nille 

 

 



 



 

 

 

 

 



Skolernes sangdag 

Tak til Maud for en fantastisk sangdag !  

 

 

 



 

Den sidste uge her inden ferien har i særdeleshed været præget af hygge.  

Børnene har virkelig fået brugt deres sanser i slikkepindeværkstedet, der er blevet 

pustet og malet æg, et lille hold har bagt lækker banankage til fredagens 

påskeafslutning, der er blevet leget med vand ude på legepladsen, der er blevet hygget 

med tæpper og set film og så satte en meget blæsende udedag en stopper for vores bål, 

så der blev lavet popcorn indendørs i stedet.  

 

Vores kamera har været i stykker i et stykke tid, men det virker igen, så her kommer lige 

et lille fotogalleri fra ugens forløb.  

 

    

 

 



 

Efter ferien vender et savnet ansigt tilbage. Mette kommer tilbage fra barsel og vi 

glæder os alle til at hun igen skal være i SFO’en.  

Maria fortsætter indtil videre, mens Erwin er sygemeldt.  

 

I ugerne efter ferien sætter vi især fokus på vores udeområde og udeliv generelt.  

 

Vi har planlagt forbedringer af dele af vores 

udeområde, oprydning i huler og skoven generelt og 

så er vi i gang med at planlægge et fysisk og 

mentalt udfordrende projekt, som vi har valgt at 

kalde for ”Stærke Børn” og så vil vi ikke afsløre 

mere foreløbigt.   

Vi glæder os til at fortælle mere… 

 

Vi håber at alle får en fantastisk påskeferie med masser af oplevelser og hygge.  

Vi ses igen tirsdag den 22. april 2014. 

 

God ferie fra Spireloppen 

 


