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Næste uge: 
 

06.februar 

09. februar 

 

09.februar 

09.februar  

 

 

 

 

 

 

 
 

SFO.P.møde - Lærermøde 

Fastelavn kl. 8.00 – 12.00 – se 

program i dette fredagsbrev 

Fastelavn (sk.bh) kl. 9.00 

Spireloppen - forældrekaffe 

 
 

 

 

 

Mærkedag: 
 

04. februar 

09. februar 

 

 

 

 
 

Sarah  3.kl.   

Malthe  1.kl.  

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
Fælles rengøring: 

 
Søndag den 04.februar 2018 kl.10.00 -  

har 5.kl. og forældre fælles rengøring på skolen. 
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Vi har et par tilfælde af lus –  
så det er tid til at kæmme i weekenden. 

 
Fra bestyrelsen: 

Ferieplan for kommende skoleår 2018-2019 er vedtaget og kan ses i dette fredagbrev 

(den følger ret tæt Odsherred kommunes ferieplan). 

 

Årets generalforsamling (25. april 2018) vil blive afviklet efter sammen koncept som 

sidste år – der vil være forældremøder i alle klasser samme dag fra kl. 18.00-19.00, 

herefter vil der være en pause kl. 19.00-19.15, hvor skolen er vært for kaffe og lidt sødt 

i fællesområdet.  

kl. 19.15 starter generalforsamlingen i Baunen. 

Formel indkaldelse/dagsorden følger. 

                                           
 

Computer-teknologi- innovation: 

Vi er blevet spurgt af et par forældre om muligheder/tanker fra skolen om evt. at indgå i 

en eller anden form for noget med computer – teknologi og innovation.  Det kunne være 

noget med 3 D. grafik – hvad skal der til at udvikle et spil? og andre muligheder på 

computerfronten. Skolen ser ikke lige her og nu muligheden for at lave et decideret fag, 

men ser klart nogle perspektiver i dette område - måske er der ude i forældregruppen 

nogen der kan noget på den front som kunne have interesse i at medvirke i works-shops 

eller lig. for elever der på frivillig basis ville møde op. Kontakt gerne Hans, hvis det er 

noget nogen ”tænder” på. 

                                             
 

 

Valg af ungdomsuddannelse: 

Forældre til elever i 9. klasse. En ”reminder” om at I som forældre skal gå ind på 

hjemmesiden 

” Optagelse.dk” og godkende jeres barns valg af ungdomsuddannelse - også 10.klasse 

eller 10. klasse på efterskole - INDEN DEN 1.MARTS 2018. 
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Fastelavn

 
          Fredag den 9. februar 2018 
Program: 

8.10:   Morgensang. 

8.55:   Catwalk i Baunen klassevis. Klasserne går catwalk i deres sjove, 

spændende og fantasifulde kostumer. 

9.15:   Vi slår katten af tønden. Indskolingen i Baunen,  

mellemgruppen og overbygningen udenfor. 

10.10:   Pause. 

10.25:   Sjove lege og konkurrencer i Baunen. 

11.10:   Kåring af kattekonger og kattedronninger samt årets bedste 

kostumer. 

11.25: Slut- derefter normalt skema. 

 

Vi glæder os til en festlig dag! 

 

           
Mange hilsener 

7. klasse  
 

 

 

 

 
Dette billede efter Ukendt forfatter er 

http://anyaadores.blogspot.com/2012/02/fastelavn-weekend-danish-style.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fastelavn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Ferieplan 2018 - 2019 
 

 

Første skoledag 

 

12. august 2018 

 

Søndag kl. 12.00 
 

Efterårsferie 

 

13. oktober 2018 

 

21. oktober 2018 

 

Juleferie 

 

20. december 2018 

 

02. januar 2019 

 

Vinterferie 

 

09. februar 2019 

 

17. februar 2019 

 

Påskeferie 

 

13. april 2019 

 

22. april 2019 

 

St. bededag 

 

17. maj 2019 

 

 

Kr. himmelfart 

 

30. maj 2019 

 

02. juni 2019 

 

Grundlovsdag 

 

5. juni 2019 

 

 

Pinseferie 

 

08. juni 2019 

 

10. juni 2019 

 

Sommerferie 

 

29. juni 2019 

 

10. august 2019 
 

 

SFO har åbent i uge 32 2018 og i uge 7 2019 (skoleår 2018-2019) 

 

SFO har følgende lukkedage og ferier i 2018 – 2019 

Efterårsferie i uge 42 

Juleferie fra den 22. december 2018 – 01. januar 2019 

Påskeferie fra den 13. april 2019 – 22. april 2019 

Kr. himmelfartsferie 30. maj 2019 – 02. juni 2019 

Grundlovsdag – Lukket den 05. juni 2019 

Sommerferie fra den 13. juli 2019 - 04. august 2019 

 

Alle anførte dage er feriedage 

 

 
Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 31.01.18. 

 



 
 

En travl og skøn uge er gået i Spireloppen. I går afsluttede vi næsten 4 

ugers hårdt arbejde med et brag af en Musikfestival.  

Tusind tak for en fantastisk fest og en god opbakning fra jer forældre.  

Der er ingen tvivl om at børnene er 

godt trætte efter denne omgang, men 

forhåbentligt også glade og høje på 

oplevelsen. I år varede showet lidt 

længere end normalt – det skyldtes 

simpelthen et stort antal grupper og 

alle klasser var repræsenteret.  

En stor tak skal lyde til Marianne, som 

stod bag kameraet og filmede showet. Det bliver til en DVD, som vil kunne 

købes for billige penge i den nærmeste fremtid. 

Vi glæder os allerede til næste år. 

 

Vinterferien nærmer sig med drastiske skridt og 

næste uge står på masser af hygge og 

fastelavnsforberedelser. 

 

OBS: 
Vi var vist lige lidt for hurtige i sidste uge – 

Forældrekaffe er selvfølgelig først NÆSTE 

fredag d. 9. februar 2018. 

3. klasse disker op med lækre fastelavnsboller, 

som kan købes til favorable priser. 😊 

 

 

RIGTIG GO’ WEEKEND FRA SPIRELOPPEN! 
 
Kort info. om SFO i vinterferien. 

Vi har mellem 7 og 3 børn i SFO i vinterferien.  

Vi vil være en del sammen med børnehaven og tage på nogle ture, derfor vi vil bede jer 

om at aflevere jeres barn senest kl. 9.00.  

I løbet af næste uge vil vi informere lidt nærmere. 
mvh Tine 


