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Næste uge: 
24. maj 

26. maj 

 

27. maj  

 

 

 

28. maj 

 

 

 

 

 

 

29. maj 

30. maj 

 
Indvielse af bålhytte 

Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) 

Naturskolen  4.kl.  

Oprykningsdag 

Dyredag i Spireloppen 

Besøg kommende Bh.kl.  

Lærermøde 

Oprykningsdag 

HL kursus 

Lene P  fri 

Dyredag i Spireloppen 

Besøg kommende Bh.kl. + 

Forældremøde kl. 19.00 

Bestyrelsesmøde 

Kr. Himmelfart – Fri 

Fri (Skole og Spireloppe lukket) 

Mærkedag: 
25. maj 

26. maj 

28. maj 

 
Sofie  8.kl.  

Asta  7.kl. 

Emilie   

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Indvielse af bålhyggen i Skovbørnehaven, den 24. maj 2014 kl. 11.00. 

                        
               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

    Husk:  Fællesfoto mandag den 26. maj 2014. kl. 10.00. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

       Sidste frist for tilmelding til musikskolen er 

den 2. juni 2014 



Tusinde tak for en fantastisk Majfest. 

  
Sikke en dejlig aften vi havde i går - et stort tak til alle som mødte op og var med til at 

gøre Majfesten til noget helt særligt. 

 

Tak til alle vores super seje og hårdtarbejdene børn for en flot indsats, både på og 

bagved scenen. 

 

Tak til alle skolens ansatte for en arbejdsom uge og for fordi I var med til at sætte 

rammerne om endnu en vellykket Majfest.   

 

Nille 

 

 



 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Opsigelse fra kollega 
Det er med tungt hjerte, at jeg må meddele, at vores gode kollega Jesper Kofoed har 

indgivet sin opsigelse.  

Jesper har været lærer på skolen i 3 år og både elever, forældre og kollegaer har været 

rigtig glade for samarbejdet.  

Vi kommer til at savne Jesper og ønsker ham alt det bedste. 

Det betyder, at vi pr. 1. august 2014 mangler en lærer på VHF, så vi arbejder selvfølgelig 

på højtryk for at finde den bedst mulige løsning.  

Jesper arbejder på skolen frem til sommerferien.  

Nille 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Kære børn og forældre 
Da jeg af personlige årsager har valgt, at flytte tilbage til Odense, er jeg nødsaget til, at 

opsige min stilling på VHF med fratrædelse den 31.7.14.  

Jeg har været utrolig glad for min arbejdsplads lige siden jeg startede.  

Jeg har altid følt mig yderst velkommen og værdsat. 

Min opsigelse kan derfor på ingen måde begrundes med utilfredshed omkring VHF, men 

pga. personlige forhold, som kræver, at jeg tilsidestiller mine egne arbejdsmæssige 

behov. 

Kolleger, børn og forældre, vil alle blive savnet.  

Jeg ved, at VHF vil finde min afløser. En person, som kan indgå i det særdeles 

velfungerende samarbejde, som VHF tilbyder. 

 

Tak for nogle gode år. 

De kærligste hilsner 

Jesper M. Kofoed 



 

Oprykningsdage 
I næste uge, tirsdag og onsdag, får vi besøg af vores kommende børnehaveklasse. 

De skal prøve, hvordan det er at gå i skole  

 

Det betyder, at vi på resten af skolen har oprykningsdage, altså at eleverne får en 

forsmag på hvordan næste skoleår kommer til at se ud. 

 

Begge dage har vi hjemmegruppe fra kl. 08.10 til kl. 12.15 og 

derefter er der normalt skema. 

 

Nille 

 

                                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2014      

03. juni  

2014 

Fysik - Kemi  Clark Pratt Poul 

Hansen 

Hørve 

skole 

9.kl. 10 stk. Kl. 

08.15 

10. juni   

2014 

Engelsk 

 

Dorte 

Danborg-

Frederiksen 

Maria Gast 

Bobjerg 

Skolen 

9.kl. 10 stk. Kl. 

09.00 

13.juni   

2014 

Dansk Dorte 

Danborg-

Frederiksen 

 

Hanne 

Lynge 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 10 stk. Kl.  

08.00 

18. juni 

2014 

Samfundsfag Vibeke Høy 

 

Dennis 

Rasmussen 

Odense 

(Beskikket) 

 

9.kl. 10 stk. Kl.  

  ? 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET  
 

 

 

 

 



Nyt fra Skolens kontor.  

 
                                         Vallekilde den 23. maj 2014 

 

VIGTIGE INFORMATIONER: 

 

Har i skiftet telefonnummer (nedlagt jeres fatsnet….) – adresse, mail eller andre 

ændringer til vores ”gule informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette 

meddelt kontoret – senest den 23. juni 2014 – da vi skal have folderen trykt i uge 

27. 

 

 

OMSORGSSEDLER: 

Vi uddeler omsorgssedler (lyseblå) for næste skoleår i den kommende uge – vi beder om, 

at få dem retur inden sommerferien. 

 

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding senest den 23. juni 2014. 

 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO!! 

Med mindre kontoret er orienteret herom.  

Sidste frist for tilmelding til SFO i 4.kl. er den 23. juni 2014. 

 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER - bliver udleveret efter sommerferien. 

 

 

VEDR:SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 08. – 09. september 2014.  

Tilmeldingsblanket efter sommerferien. 

 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til den 4. juli 2014 

 

Kontoret åbner igen onsdag den 6. august 2014 kl.08.30. 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Charlotte og Helle 

 



”Sommer sommer og sol, havet og vinden en duft af kaprifol” 

Sol og varme har karakteriseret vores uge og vi har nydt at lege med vand, spille 

rundbold og lave bål.  

Onsdag lavede vi pandekager med troldesnot (spinat) og selv de børn der bestemt mente 

de ikke kunne lide spinat og måske endda heller ikke kunne ”tåle” det, synes det var 

utroligt man SLET ikke kunne smage det. DET SMAGTE GODT ;-) og var sundt på samme 

tid…..utroligt ! 

                             

Da vi jo er meget ude vil vi opfordre jer til at indkode vores mobil nr. på jeres tlf. og 

benytte den hvis vi ikke tager den anden: Mobil: 24770690 

Husk også at give jeres barn en solcreme med i tasken til om eftermiddagen. Selvom de 

er smurt om morgenen er det en god ide at de smører sig igen hos os. 

                           

Tirsdag og onsdag 27.-28. maj 2014. 

Onsdag den 4. juni 2014. 


