
 

 

29. august 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 790 

    

Næste uge: 
30. august  

01. september 

02. september 

03. september 

05. september 

 
 

UU-vejleder 9.kl. – kl. 9.05 

Lærermøde + P-møde 

Bestyrelsesmøde 

VHG-dag 

Mærkedag: 
30. august 

 

02. september 

 

03. september 

05. september 

 

 
Cecilie M  7.kl. 

Hannah  8.kl. 

Tina og Michael 

sølvbryllup 

André  7.kl. 

Emma  1.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Efterlysning af tilkaldevikar til Skole – Spireloppen 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. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Skolefoto 
Alle børn har i dag fået skolefotosedler med hjem i tasken. 



 

 

HIP HIP HURRA 
     

Tillykke til Tina og Michael. 

 

Tirsdag den 02.september 2014. 

Fejrer Tina og Michael deres sølvbryllup. 

 

Stort tillykke – vi ønsker jer en fantastisk dag. 

 

Kærlig hilsen fra alle på friskole. 

 

  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Køleskab 
Er der nogen der ligger inde med et køleskab som de ikke længere bruger (et som kan stå 

under et køkkenbord) – og som er i rimelig stand vil vi rigtig gerne ”arve” det. 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

VHG – dag fredag den 5. september. 
Endnu engang afholder vores lokale idrætsforening VHG deres store årlige aktivitetsdag, 

hvor vores børn har mulighed for at prøve foreningens mange aktiviteter – de forskellige 

aktiviteter er afpasset efter børnenes alder. 

Da det er et stort arrangement med deltagelse af rigtig mange børn er der også 

forskellige  mødetider og gå-hjem tider for de forskellige klasser/grupper – se ugebrev 

for nærmere info. – håber alle får en ”svedig” dag. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Afsætning af børn på skolen. 
Af sikkerhedsmæssige hensyn henstiller vi til, at når man sætter børn af som skal i 

skole, at det foregår på skolen parkeringsplads og ikke ude på Vallekildevej. 

 



Endnu en SKØØØØØN uge med dejligt sensommer vejr. 

 

 
 

Vi er i gang med at indsamle insekter, undesøge hvad de hedder og putte dem i glas. 

Børnene går på jagt og finder finurligheder i skovbunden og ved og i søen. Dette vil vi 

forsætte med i den kommende uge.  

Vi er rigtig meget ude og hver torsdag er det båldag hos os. Vi laver forskellig mad over 

bål, som f.eks. spaghetti, risret, pandekager, æbler etc.  

 
 

I går holdt vi dette skoleårs første cafemøde med pigerne i børnehaveklassen. De lavede 

massagehistorier. 

 
 

På torsdag den 4. september. er det drengene fra børnehaveklassens tur. Så HUSK ikke 

at hente dem før kl. 14.00. 

 

 

 

Rigtig god weekend til alle børn og voksne 


