
1. december 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 925 

    

Næste uge: 
 

02. december  

05. december 

06. december 

 

08. december 

 

 

 

 

 

 

 
 

Udlejning baunen 

Skole-hjem  9.kl.  

Skole-hjem  9.kl.  

Bestyrelsesmøde 

Morgenmadsjulehygge med 

forældre i bh.kl. i 1.modul 

 

 

 

 

Mærkedag: 
 

02. december 

03. december 

06. december 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gustav  9.kl.  

Ella  bh.kl.  

Brian (skbh.) 

 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

Juleferie 
Skolen holder juleferie fra onsdag 

den 20. december 2017 og 

Spireloppen holder juleferie fra 

fredag den 22. december 2017. 

Spireloppen er tilbage den 2. januar 

2018 (uden tilmelding) og skolen er 

tilbage den 3. januar 2018. 

 

 

 
 



 

December 
Julemåneden er over os og der er fuld gang i op pyntningen rundt 

omkring på skolen- der er mange forskellige temaer – vi nyder 

hver en nisse, hjerte, stjerne, guilande mm. her i december.  

Til morgensang er der julehistorie hver dag, en julesang der 

bliver skrevet nye vers til fra klasseren hver dag og forskellige 

jule-konkurrencer – så der er fuld tryk på december. 

                      
 

”Stalden”  
Der er blevet lagt nyt gulv/fliser inde i stalden og ude under halvtaget ved stalden.  

Stig har lavet helt ny indendørs beklædning og fået sat system i alt vores grej, som nu er 

blevet samlet her.  

Det er nu muligt, at bruge stalden som værksted godt nok u-isoleret, men et godt sted 

med arbejdsborde og et par høvlbænke, hvor der kan bygges, saves og hamres.  

Halvtaget ved siden af er nu optimeret og kan bruges som endnu et godt ”ude-klasserum”. 

 

                           
 

 

Parkeringspladsen 
I forbindelse med at parkeringspladsen blev udvidet i efteråret ind imod skoven har 

underlaget ikke rigtig sat sig – der er meget blødt på den side.  

Der bliver arbejdet på at få udbedret dette, så man ikke synker helt i.  
 
 

 



 
Anderledes dage op til jul:  
Mandag den 18. december 2017 har vi vores traditionelle 

Volley-dag – alle elever møder kl. 8.05 – kl. 13.00 

Tirsdag den 19. december 2017 har vi juleafslutning –  

alle elever møder fra kl. 8.05 – kl. 12.15. 

Herefter SFO som sædvanligt begge dage.  

 

Program for disse dage kommer i næste fredagsbrev.  

 
 

Garderober: 
Især her i denne vintertid er det svært at holde orden og rent i vores 

garderober/gangområde i indgangspartiet og indskolingen – derfor må vi alle hjælpe med 

denne opgave.  

Beskidte sko, støvler og flyverdragter tages af på måtterne i indgangspartiet – meget 

beskidte støvler og flyverdragter kan stilles/lægges på måtten ved siden af glemmetøj 

ellers er pladsen i egen garderobe.  

Hver fredag vil vi bede jer forældre om at få tømt ud i børnenes garderober, tøj, samt 

ting og sager. 

 

 
 

 

Glemmekassen med tøj: 
Det bugner igen med tøj i glemmekassen – tjek venligst om I mangler noget.  

Vi tømmer ud i glemmekassen op til juleferien – og det ikke afhentede tøj vil blive 

afleveret til Røde Kors den 20. december 2017.  

        

 

 

 

 

 



Nyt fra kontoret.  
 
 

Vedr. FRIPLADSTILSKUD for skoleåret 2017-2018 

Skolen har endnu ikke modtaget fripladstilskud for dette skoleår. 

Vi har fået oplyst, at tilskuddet først vil blive meldt ud tidligst den 

28.dec.2017. 

Så hvis dette holder ”stik”, udbetales tilskuddet til de familier der har søgt, først i 

januar 2018. 

Vi skal nok holde jer orienteret via ”Fredagbrevet”. 

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2017 – 2018: 

Skolen har endnu ikke modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i 

skoleåret fra den 13. august 2017 – 29. juni 2018. 

Vi melder ud i fredagsbrevet, så snart vi kender vort tilskud for dette skoleår. 

 

HUSK – at melde retur til kontoret såfremt I skifter mail/- mobil eller arb.tlf.nr. 

 

Med venlig hilsen 

Tina og Helle  

 

 

 

PS:  

Skolens kontor er åbent frem til den 20. december 2017 kl.13.00 og vi er tilbage igen 

onsdag den 03. januar 2018. 

 

 

 

 



♪  - I dag er det den 1. december ….  - ♪ 

SÅ blev det endelig december – vi kunne snart heller 

ikke vente længere .. 😊 

 

 

En skøn uge er gået i SFO’en. Vi 

har nydt efterårets smukke og 

friske vejr med masser af 

vandpyttehopperi, bålhygge, 

hulebyggerier, 

modellervoksværksted, 

juleforberedelser og rollespil.  

I køkkenet har der duftet så 

skønt - bolsjeværkstedet er i 

fuld gang og tænderne løber i vand. Bolsjerne kan købes til Forældrekaffe d. 

15. december, hvor vi også har legetøjsdag. 

Vi vil også gerne sige mange tak for en rigtig hyggelig SFO-aften med 3. 

klasse (og en enkelt fra 4. klasse 😊) – vi håber ungerne hyggede sig og nød, 

at have SFO’en for sig selv.  

 Alle julegaverne er ved at være færdige – husk gerne børnene på at få dem 

med hjem, hvis altså ikke de selv husker dem. 😊 

 

Det var alt for denne gang! Lad os SÅ komme i gang med at jule! 

Go’ Weekend!  

 


