
 

26. oktober 2018 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

November       

2018 
 Mærkedage 

Nov.2018 

 

 

30. oktober 

 

1. november 

 

3. november 

 

5. november 

 

 

6. november 

7. november 

12. november 

13. november 

 

14. november 

20. november 

21. november  

 

23. november 

26. november 

27. november 

28. november 

 

 

Aften-Sfo 

Lærermøde 

Omfotografering  

Forældre-arbejdsaften 

Bestyrelsesdag 

Baunen udlejet 

Litteratur-festival (hele ugen) 

2.kl. til Asnæs - Foredrag 

Skole-hjem 8.kl.  

Skole-hjem 8.kl. 

Foredrag – 1.-2.-3.klasse 

Terminsprøver – Dansk 

Terminsprøver – Matematik 

Lærermøde 

Discofest – Sfo 

Teater 7.-9. kl.  – Baunen 

Fællesrengøring 9.kl.  

Bestyrelsesmøde incl. budget 

Baunen udlejet – 5. klasse 

Skole-hjem 9.kl.  

Lærermøde 

Skole-hjem 9.kl.  

 

 

 

 

28. oktober 

 

1. november 

5. november 

8. november 

9. november  

 

10. november 

 

11. november 

 

 

12. november 

 

13. november 

16. november 

17. november 

20. november 

21. november 

23. november  

25. november 

29. november 

 

 

Melissa  5.kl.  

Frederikke   7.kl.  

Karl  1.kl  

Sofus  8.kl.  

Signe  7.kl.  

Caroline  9.kl.  

Henrik (50 år) 

William  6.kl.  

Michael (skbh.) 

Gustav  6.kl . 

Nikolai  7.kl . 

 

Victor  5.kl.  

Oda bh.kl. 

Tilde  7.kl.  

Felina  7.kl.  

Emilia  8.kl.  

Carl  1.kl.  

August  bh.kl. 

Marie  2.kl.  

Mathilde  6.kl.  

Dag  4.kl.  

STORT 

TILLYKKE  

 

 
     

 

 

 

Arbejdstorsdag / arbejdslørdag  

For alle jer som ikke har tid denne gang til arbejds-torsdag –  

husk at sætte kryds i kalenderen til: 

 Arbejds-lørdag den 25. maj 2019. 

 



 

 

Så er det tid til at bruge cykellygter ! 
 

Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? Tjek det her.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sygemeldinger af børn  

Vi beder om, at når I sygemelder børn enten at skrive i Intra til kontoret eller ringe til 

kontoret / morgen-SFO. 

Vi beder jer om at ringe hver dag - så længe dit/jeres barn/børn er syg. 

 

 

Efterladt tøj og sko mm.  
Glemmekassen med tøj, sko m.m bugner – der må være nogen der mangler noget !  

Glemmekassen tømmes fredag den 2. november 2018 – tøjet vil herefter blive givet til 

Røde Kors. 

 

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 er annonceret – vi håber på en produktiv aften.  

 

Skolefodbold 

Drengene har siden sidste fredagsbrev spillet deres ”næste” kamp i Ekstrabladets 

fodboldturnering, vi var i Kalundborg og spille mod Skolen på Herredsåsen – det var en stor 

mundfuld – også for stor (resultatmæssigt) – vi mødte et super godt og velspillende hold 

som gjorde os noget rundtossede – så det blev et klart nederlag på 13 – 0.  

Vores drenge skal have ros for at på trods af overmagten kæmpede de og formåede at 

opildne hinanden til at kæmpe hele vejen. 

 

 

Oktoberfest 
I ugen op til efterårsferien holdt vi vores oktoberfestuge som mundede ud i et stort 

fælles teaterstykke – som vel nok kan betegnes som et multi-totalteater stykke, hvor alle 

klasser bidrog med deres del til ”os der går med bangebukser” – det er rigtig sjovt og 

lærerrigt, både at lave et stort fælles stykke og samtidig have de ”store” rammer i 

fritidscenteret med stor scene, lyd og lysanlæg til rådighed.  
 

 

Trim-dag 
Vi nåede også lige at have trim/motionsdag inden efterårsferien – det var endnu engang en 

fantastisk dag, at opleve, hvordan vores børn på tværs af alder og klasser formår at begå 

sig og få et fællesskab til at fungere med hold på tværs af alle klassetrin – her kan vi 

virkelig opleve vores visioner om fællesskab, tryghed og bevægelse gå op i en højere 

enhed.  

Også en stor tak til vores 9.klasse som traditionen tro står for at skabe de gode, sjove og 

udfordrende rammer om dagen. 



 

 

Husk at stil uret (1 time tilbage) – i weekenden – 

Så ses vi til rette mødetid mandag 

 

 
 

 

9.klasse i erhvervspraktik 
I uge 43 har alle eleverne fra 9. klasse været ude i erhvervspraktik i forskellige 

virksomheder – vi håber, de vender tilbage med mange gode erfaringer samt lidt klogere 

på, hvad fremtiden efter skolen skal byde på. 

 

Omfotografering  

Omfotograferingen er flyttet til torsdag den 1. november 2018 kl. 9.00 – 10.30. 

 

Fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har endeligt vedtaget en ny forretningsorden for bestyrelsens måde at 

arbejde på. 

Tom (daglig leder af børnehaven) gav bestyrelsen en ”førstehånds” status på, hvordan det 

går i vores børnehave – det var dejligt at høre om en god børnehave med trivsel og 

progressiv udvikling. 

På det økonomiske område blev balancen for hele VHF for 3. kvartal gennemgået og det var 

meget tilfredsstillende at vi samlet set holder budgettallene. 

Bestyrelsen forsatte desuden debatten vedr. de unges (overbygningseleverne) brug af 

mobil og computere – og evt. ”frirum” fra dette i pauserne.   
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