
 

 

22. august 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 789 

    

Næste uge: 
27. august  

 

28. august 

 
CD ord – kursus 

Forældremøde overbygn. 

Teater 4.-7.kl.  

Mærkedag: 
23. august 

24. august 

26. august 

27. august  

28. august 

29. august 

 

 

 
Kaya  bh.kl. 

Pauline 

Mikkel  8.kl.  

Anna  3.kl.  

Nanna  1.kl.  

Emilie  2.kl. 

Jonathan  2.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Husk at give kontoret besked, hvis I ønsker fredagsbrevet på papir – 

alle i børnehaveklassen får udleveret fredagsbrevet på papir i dag. 

                                        
 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Vedr. FRIPLADSTILSKUD: 

Ansøgningsskemaer skal være kontoret i hænde senest tirsdag d.26.august 2014 – 

ansøgningsskema i sidste uges fredagsbrev. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 



Nu går vi i gang med skematimer og dage  
Så er vi klar til at hverdagen skal til at indfinde sig igen.  Timerne vil fra kommende uge 

kører på fulde drøn, med dansk, matematik, engelsk, fysik og alle de andre fag.  

Mange spændende og lærerige timer venter ! 

 

Fra gruppernes lejrskoler melder alle om glade børn og gode oplevelser, hvad enten det 

var Holbæk, Als, Anneberg eller Vallekilde som blev besøgt.  

Lejrskolerne her i starten af skoleåret er en rigtig god mulighed for at få rystet både 

klasserne og de nye gruppesammensætninger sammen på – en værdifuld tradition for 

vores fællesskab. 

 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Friskolens individuelle musikskole. 

I den kommende uge starter vores ”musikskole” op.  

Bente kommer og underviser om tirsdagen og Maud kommer om torsdagen. 

Alle børn som er tilmeldt musikskolen har fået brev med hjem i tasken om dag/tider. 

                                         

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Alarm på skolen - en lille husker. 

I forbindelse med forældrerengøring og andre arrangementer på skolen er det meget 

vigtigt, at man får slået alarmen fra, inden man låser sig ind på skolen og selvfølgelig også 

få sat den til igen når man forlader skolen. 

 

HUSK at lukke og låse alle døre og vinduer som I har åbnet under rengøringen ellers går 

alarmen i gang. 

Skulle man få sat alarmen i gang, skal man huske at ringe til Alarmfirmaet og afmelde 

denne fejl.  

Hvis vi ikke gør det, modtager skolen en faktura på kr. 1.200,00, da alarmselskabet med 

det samme kører herud. (Vejledningen vedr. fejlmelding kan ses i ”pungen” med nøgler). 

Derfor – husk at afmelde fejlalarmer. 
 

Hilsen kontoret 



 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vedr. Forældrebanken. 

I den kommende uge bliver der sat sedler op i indgangsparti, så I kan skrive jer på til 

”forældrebanken”. 

 

                             
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Efterlysning af tilkaldevikar til skole – Spirelopen og Skovbørnehaven. 

Da flere af vores tilkalder vikar fra sidste skoleår er startet på deres studier, 

efterlyser vi nye vikar som kan træde til ved akut sygdom. 

Kontakt Hans eller Nille. 

 

 

  

 

 

 



Vi har haft endnu en god uge, dog lidt kort da der har været 

lejrskole for børnene. Men det ser og lyder nu også som om de har 

hygget sig der. 

 

 

Vi vil i år holde forældrecafe den samme fredag som der er legetøjsdag hver måned.  

                                             
Her kan man købe kage som de store børn i 3. og 4. klasse har bagt.  

Pengene de tjener vil blive samlet ind og gemt og skal i slutningen af året bruges til en 

tur som børnene selv er med til at vælge.  

 

Derfor vil vi opfordre alle forældre til at komme og støtte op om 

disse dage.  

Det vil desuden være der hvor vi vil udstille forskellige ting 

jeres børn har lavet i løbet af måneden, SÅ kom og deltag, støt 

og hyg. 

 

 

Så går vi nu også i gang med vores cafemøder med børnene på 

skift. Nogle gange tager vi en hel klasse og andre gange giver det god mening at dele 

klasse op i henholdsvis piger den ene gang og drenge den anden gang.  

Cafemødet er ca. 30 min hvor en pædagog samles med børnene og snakker om noget der 

giver god mening for netop den børnegruppe.  

Det kan f.eks. være, hvad det vil sige at være en god ven eller hvordan børnene har det 

med hinanden eller alt mulig andet. 

Alle klasser kommer til at afholde cafemøder i løbet af året. Men vi gør det ikke 

nødvendigvis i rækkefølge, da der kan være nogle, der nu og her har mere brug for det 

end andre. 

Når vi holder cafemøde med dit barn er det vigtigt det ikke bliver hentet før kl 14.00. 

Vi starter nu på torsdag den 28. august2014 med pigerne i børnehaveklassen og ugen 

efter med drengene. 

 

Rigtig god weekend. 


