
 

28.september 2018 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Oktober        

2018 
 Mærkedage 

okt.2018 

 

 

3. oktober 

4. oktober 

5. oktober 

7. oktober 

9. oktober 

10. oktober 

11. oktober 

 

12. oktober 

13.-21. oktober 

22. oktober 

 

23. oktober 

24. oktober 

 

 

25. oktober 

26. oktober 

 

31. oktober 

 

Skole/hjem  bh.kl.  

Oktoberfest starter 

Skills 8.-9. klasse 

Fællesrengøring bh.kl.  

Brobygning 9.kl.  

Oktoberfest afslutn. – Hallen 

Oprydning efter oktoberfest 

Skole-hjem 4.kl.  

Trimdag – hele skolen 

Børnenes efterårsferie 

Praktik 9.kl. – hele ugen 

Skole-hjem 1.kl.  

Skole-hjem 7.kl.  

Omfotografering 

Skole/hjem 7.kl.  

Bestyrelsesmøde 

Budget 2019 med revisor 

Legetøjsdag + forældrekaffe 

– Sfo 

Foredrag Hørve skole – 2.kl.  

 

 

4. oktober 

6. oktober 

8. oktober 

9. oktober 

 

10. oktober 

12. oktober 

14. oktober 

17. oktober 

19. oktober 

 

20. oktober 

21. oktober 

22. oktober 

24. oktober 

28. oktober 

 

Aksel  5.kl. 

Sofia  7.kl.  

Birk  7.kl.  

Hjalte  5.kl.  

Tine 

Rikke 6.kl.  

Valdemar  7.kl.  

Asta  1.kl.  

Jeppe  8.kl.  

Luna  bh.kl.  

Alberte  4.kl.  

Elena  6.kl.  

Malte  5.kl.  

Silje  5.kl.  

Mads  6.kl. 

Melissa  5.kl. 

Frederikke  7.kl.  

 
STORT 

TILLYKKE  

     

 

 

 

 

Der afholdes fællesrengøring i bh.kl.-  

 søndag den 7. oktober 2018 kl. 10.00 

 

 
 



 

 

OBS   OBS   OBS 

Vi har desværre stadig lus på skolen –  

tjek venligst jeres børn   

 

 

******** 
 

Lejrskole  

Nu har vores 9. klasse vel overstået deres tur til Berlin. De havde 5 gode dage i den tyske 

hovedstad, hvor det både blev til faglig indsigt og forståelse – men også tid til at opleve 

storbyens diversitet og muligheder for underholdning – en rigtig god og givende tur for 

alle. 

Vores 7. klasse har aflagt ”vestkystens perle” Esbjerg besøg i den forgangne periode. 

Eleverne oplevede her en driftig havneby - fiskeri – container – og olie/offshore industri. 

Esbjerg har også sine kulturelle ting at opleve – og selvfølge er man ikke i Esbjerg som 

skoleklasse uden at besøge Fiskeri og Søfartsmuseet – en god, hyggelig og lærerrig tur for 

klassen. 

 

Besøg fra Slovenien 
Fra den. 20. – 27. september har vi og især 8. klasse haft besøg fra Slovenien.  

I går, torsdag tog vi og ikke mindst 8. klasse afsked med vores Slovenske venner – efter at 

have haft en fantastisk uge med mange oplevelser, opståede venskaber og en hel del 

erfaringer rigere.  

Mange tak til de unge og forældrene i 8. klasse for I har åbnet jeres hjem og på 

allerbedste vis bidraget til denne udveksling og bekræftet, at denne internationale 

dimension og kulturudveksling er så meningsfuld.  

Samtidig en stor tak til Marianne, Peter og Clark der har været primusmotorer her på 

skolen. 

 

Oktoberfest uge 

I næste uge fra 4. - 10. oktober løber vores oktoberfest uge af staben – I år vil der blive 

arbejdet med et koncept, hvor alle klasser bidrager med diverse slags performances ind i 

et fælles multi teaterstykke med titlen ”os der går med bange bukser” (hvad kan gøre en 

bange? - at turde se frygten i øjnene) – vi glæder os til en spændende proces og ikke 

mindst til at vise det samlede stykke til jer forældre. 

Ugen er som udgangspunkt en uge med skoledage fra kl. 8.05 - 13.00. 

 

 

 



 

Onsdag formiddag vil der være generalprøve kl. 10.00 for vores børnehave og 

bedsteforældre.  

Præmiereforstillingen vil være kl. 18.30 onsdag aften. Både Generalprøve og 

Præmiereforestilling foregår i Vallekilde-Hørve Kultur og Idrætscenter i Hal 2.   

Mere info følger –  

 

 

Trimdag 
Sidste dag op til efterårsferien har vi traditionen tro vores årlige trimdag – vores 

9.klasser står for forskellige poster/udfordringer på turen rundt om ”Triers graven” – 

eleverne vil blive inddelt på hold, på tværs af klasserne – så et hold vil bestå af elever fra 

alle klassetrin – det plejer at være en forrygende dag  

 

 
 

 

Samtykkeerklæringer 
Vi mangler desværre stadig at modtage samtykkeerklæringer fra en del forældre – I 

bedes snarest afleverer samtykkeerklæringerne i udfyldt og underskrevet stand. 

 

 

”Skills”  

Vores 8. klasse tager fredag den 5. oktober på EUC i Holbæk - en introdag med indbygget 

konkurrence – det er Erhvervsskolerne der her ”slår et slag ” for erhvervsuddannelserne 

og de muligheder de rummer.  

 

Børnehaveklasse 2019  

Vi har på skolen til kommende børnehaveklasse, start august 2019 nogle ledige pladser – vi 

håber, I forældre vil være med til at sprede budskabet om, at til gode engagerede 

familier der kunne være interesserede i friskolelivet kan der være  mulighed for en plads 

til sit barn – henvendelse til Hans Brandt 

 

Forældre arbejdsaften torsdag den 1. november 

Som vi tidligere har nævnt vil der fremover være to muligheder/dage for at komme og 

hjælpe skolen på forskellig vis (i dette skoleår den 1. november kl. 17. 00 – 21.00 og lørdag 

den 25. maj kl. 10.00 -15.00) vi har en række opgaver vi gerne vil have hjælp til – skemaer 

med tilmelding og opgaver vil snarest blive annonceret. 



 

Skolefodbold 

I denne travle sensommer/efterår har vores overbygning også nået at været med i ekstra 

bladets skolefodboldturnering. 

I første runde mødte både piger og drenge Nr. Asmindrup friskole, drengene gik fra 

kampen med et smil på læben og en sejer i rygsækken. 

Pigerne smilte også efter kampen på trods af et klart nederlag, de har forstået at det 

drejer sig om at deltage og ikke nødvendigvis at vinde. 

Drengene skal i næste kamp møde Skolen på Herredsåsen fra Kalundborg.  

         

 

 



 

Sfo-OL i Odsherred 

Vores Sfo ”Spireloppen” var onsdag den 19. september afsted til Højby med børn fra 2. – 

4.kl., hvor der blev dystet i mange forskellige sjove discipliner. 

Alle havde en fantastisk dag og vejret var med os.  

 

 
 

 

 

 

Indesko 
Nu er det blevet tid indesko/sutsko – tjek venligst op på om jeres barn/børn har 

indesko/sutsko i deres garderober. 

 

               

 

 

 

 



 

Fra bestyrelsen 

Bestyrelsen er i gang med, sammen med personalet at debattere, hvordan elevernes 

mobiltelefoner og brug af computere bliver oplevet – er det evt. nødvendigt at skærme de 

unge yderligt fra at være konstant på og måske give de unge et frirum fra div. platforme 

og fora som ikke er undervisningsrelateret.  

 

 

Bakkegården 
Tirsdag den 18. september 2018 var 1. klasse på Bakkegården for at hjælpe med at skrælle 

gulerødder til ”Huskekager”.  

 

Det var en fantastisk oplevelse. Der var liv og glæde i både de ældres og elevernes øjne. 

 

I Nordvest nyt er der en artikel og nogle dejlige billeder så følg linket: 

https://sn.dk/Odsherred/Skraeller-for-hukommelsen/artikel/775413 

 

 

 
 

Se flere billeder via ovenstående link eller på skolens hjemmeside/fotogalleri. 

https://sn.dk/Odsherred/Skraeller-for-hukommelsen/artikel/775413

