
15. maj 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 781 

    

Næste uge: 
16. maj 

19. maj 

22. maj 

 

23. maj 

 
St. Bededag – Fri 

Majfestuge – hele ugen 

Generalprøve kl. 11.00 

Majfest kl. 18.30 

Alle elever møder kl. 9.00 

CP + NK kursus 

Mærkedag: 
16. maj 

17. maj 

19. maj 

 
Mads Peter  Bh.kl. 

Linda – skovbh. 

Tina 

Vibeke F 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

HUSK: Lige penge til billet til Majfesten 20 kr.  

samt småpenge/mønter til evt.  

køb af øl og vand (5 og 10 kr.).   

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Husk – Husk – Husk: 

at sætte kryds i kalenderen til arbejdsdagen     

LØRDAG den 14. juni 2014 kl. 10.00 – 14.00. 
 

Nærmere invitation kommer lige efter Majfesten. 

 

MAJFEST 2014. 



 
Som det er alle bekendt, begynder vi majfestugen i dag torsdag, og slutter med vores 

store majfest torsdag den 22. maj 2014. 

Alle børn møder hver dag fra kl. 8.00 – 13.00, og alle andre timer, specialundervisning, 

frivillig musikundervisning og individuelmusikundervisning er aflyst i uge 21. 

Majfestugen og selve majfesten torsdag aften er en anderledes undervisningsuge, og alle 

børn har naturligvis mødepligt. 

 

Vi mangler en forælder, der vil filme forestillingen, og evt. lidt stemningsoptagelser fra 

dansen om majstangen.  

Hvis I har mulighed for at hjælpe os med denne opgave, så giv besked til Anne eller 

Chenny – senest tirsdag. 

Forestillingen koster 20 kr. pr person, skolens elever er gratis. 

Der er mulighed for at besøge baren i pauserne – men vi vil bede jer om at tage mønter 

– eller i hvert fald ”menneskepenge” med. 

Vi glæder os til en dejlig uge, og vi håber resultatet af anstrengelserne munder ud i en 

rigtig dejlig friskoleaften! 

Hilsen  

Majfestudvalget 

 

 

 

 



MAJFEST 2014 
 

Vi hylder OLE LUND KIRKEGAARD og opfører forskellige fortolkninger af: 

 

TORSDAG DEN 22. MAJ 2014 KL.18.30 

 
 PROGRAM 

 

18.30  Velkomstsang og velkomst – uden for ved majstangen 

18.45       Traditionen tro danser vi om majstangen 

 

19.30       Otto er et Næsehorn  

       Hodja fra Pjort 

       Gummi Tarzan 

  

20.30       Pause 

 

20.45       Lille Virgil  

       Orla Frøsnapper   

            

21.30       Medbragt kaffe / te / kage 

       MÅSKE der sker noget på scenen om lidt…. 

 

22.15       Godnat sang og fælles oprydning  

                Alle tider er ca. tider. 

     

Entré:  Billetter á 20.kr./pers.- købes ved indgangen.  

              Friskolens elever er gratis. 

 

          Vi forventer, 

           at alle børn møder torsdag 15. maj 2014 

samt mandag til torsdag i uge 21  

fra kl. 08.05 – 13.00 

– OG – 

 

fredag den 23. maj 2014 møder alle kl. 09.00 – 13.00 

(SFO som sædvanlig) til oprydning på skolen. 

Alle er en uundværlig del af arrangementet. 

Vi glæder os til endnu en dejlig majfestuge – 

 

Kærlige hilsner 

Lærerne 

 

NB: Vi, og nogle friske forældre, hjælper hinanden med den grove 

oprydning lige efter majfesten. 



TILMELDING SPIRELOPPEN – SOMMERFERIE 2014 

(ugerne:27 – 28 og 32) 
 

Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.50-17.00 – 

fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 
 

Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 27,28 og 32) 

 

30.06.-04.07.2014 mødetid:  

uge 27: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

07.07.-11.07.2014 mødetid:  

uge 28 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

04.08.-08.08.2014 mødetid:  

uge 32 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 
 

Skolen starter med første skoledag søndag den 10. august 2014. 
 

 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_____________________________________ 

 

Denne seddel afleveres senest den 6.juni 2014 – til SFO eller på kontoret. 

Lav evt. et kopi til eget ”husker”. 



 

 

 

Denne gang et torsdagsbrev her fra Spireloppen.  

De voksne har i weekenden været i sommerhus og snakket 

om værdigrundlag og visioner for SFO’en.  

Det har været super hyggeligt og givende og vi siger 

mange tak for rigtig god mad og for lån af sommerhuset. 

 

 

 

Ugen har stået på masser af frisk luft.  

Der er ikke gået en dag uden rundbold på skemaet.  

Der blev lavet lækker kartoffel/porrer-suppe med 

bacondrys på bålet, flækket brænde på liv og løs og 

hulebyggerierne er rigtig kommet i gang igen i skovene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I næste uge starter vi op med et billedkunst-forløb for 3.klasse. De fine nymalede 

toiletter i klæderen mangler lidt kulør og derfor er 3. klasse sat på sagen. Temaet bliver 

”tegneseriefigurer!” 

 

Vi starter op igen med cafemøderne efter Majfest-ugen. 

Husk SFO’ens dyredage d. 27 og 28 maj 2014   

 

 

 

 

Rigtig god Store Bededagsferie til alle fra 

Spireloppen  


