Arrild Friskole & Børnehus
Skærbækvej 16,
Arrild, 6520 Toftlund.
Skolen@arrildfriskole.dk
Tlf.: 74830103
Boernehuset@arrildfriskole.dk
Tlf.: 30138403

Nyhedsbrev 10/2021
Kære forældre
Har I inden for det sidste halve år ændret adresse, telefonnummer og/ eller mailadresse så
vil vi gerne have en meddelelse herom. Send en mail til skolen@arrildfriskole.dk
Generalforsamling – invitation er udsendt d.12.03.2021 til alles mail.

Nyt fra Børnehuset:
Når man leger godt og koncentreret, glemmer man ofte alt muligt andet omkring sig. Vi
oplever ofte, at der er en del som ”kommer i tanke om”, at de skal på toilet og lige
glemmer, at man stadig har en masse ekstra tøj på, som også skal af og derfor kommer
for sent. Derfor sker det ofte, at der en nogle, der kun lige akkurat når ind på toilettet,
men som så ikke når at få al tøj af, inden det er for sent. Vi sender alle børn på toilet,
inden de går ud, samt opfordrer løbende, men der vil altid ske ”svipsere”. Husk derfor
altid rigeligt med tøj i skiftetøjskassen.

I løbet af ugen der er gået, har både store og små været i gymnastiksalen, været på
gåtur og har ellers leget på kryds og tværs.
Påske
I de kommende to uger skal vi arbejde med påsketema. Et tilbagevendende tema som
både store og små nyder meget. Se SMTTE model for temaet her:
Sammenhæng:

Påsken er en af Børnehusets traditioner.
Vi arbejder med læreplanstemaerne:
Kulturelle udtryksformer og værdier,
Krop og bevægelse, Sprog og Social
kompetence.
Emnet er planlagt i uge 11 og 12.

Mål:

•
•
•
•
•
•
•

Inklusion:

•

Tiltag:

•
•
•
•
•

Tegn:

•
•
•
•
•

Evaluering:

At børnene får indblik og viden om
emnet.
At børnene bliver nysgerrige og
spørger ind til emnet.
At børnene får nogle sjove oplevelser.
At børnene lærer sange om emnet.
At børnene får styrket deres
finmotorik.
At børnene får lært at så og følge
med i spiring.
At børnene deltager i aktiviteterne og
bliver en del af fællesskabet.
Der udarbejdes en strukturplan for
personalet,
således
alle
børn
understøttes i det omfang det er
nødvendigt.
Vi klipper gækkebreve og skriver rim
og remser.
Vi laver 4 forskellige påskepynt, hvor
vi klipper, klistrer og maler.
Vi holder minimum 2 samlinger, hvor vi
lærer og synger påskesange.
Vi finder påskeæg, som påskeharen
har gemt på legepladsen.
Vi holder en påskefrokost med
æggekage, bacon og grønt.
At børnene viser glæde og interesse.
At børnene er engageret.
At børnene hjælper hinanden, når de
skal tegne og klippe/klistre.
At børnene er stolte af det de laver,
og gerne vil vise det frem for andre.
At børnene bruger deres fantasi, og
selv finder på ting/lege.

Vi evaluerer på først
personalemøde efter emnet.

kommende

Skolebørn (blå gruppe).
Vi starter med at lave skoleopgaver i disse uger. En til to dage om ugen tager jeg Blå
Gruppe med, hvor vi skal lege med opgaver, der styrker færdigheder som sproget,
finmotorik, hjernegymnastik mm.
På grund af Coronaen kan vi naturligvis ikke komme ind på skolen til et ugentligt besøg.
Vi håber, at der snart bliver lukket mere op, så alle skolebørn kan komme tilbage, og at
vi derefter måske kan få lov. Men vi melder ud så snart vi ved mere.
Sommerferie.
I indgangen i Børnehuset hænger en seddel, hvor I bedes skrive på, hvornår jeres barn
holder sommerferie. Alle børn i SFO´en har fået en seddel med hjem. Husk at vi har en
forventning om at alle børn holder minimum 3 ugers sommerferie. Jeg har skrevet sidste
frist på for tilmelding d. 1. april, som naturligvis er i påsken. Men jeg håber, I når det
enten inden påskeferien og ellers senest tirsdag lige efter påske, så jeg kan komme i
gang med at lave ferieplan samt give besked til personalet, så de ved, hvornår de kan
planlægge deres ferie. Tak til alle jer der har svaret

Personale:
I den kommende uge afholdes der ansættelsessamtaler til pædagogstillingen. Vi glæder
os til at kunne byde endnu en god kollega velkommen i vores i forvejen dygtige
personalegruppe.
Sæt stort

X

i kalenderen:

•
•
•
•
•

Uge 11 og 12
25. marts
29. -31. marts
12. april
14. maj

Emneuger – Påske
Påskefrokost
LUKKET
Generalforsamling – Se udsendte dagsorden
LUKKET (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

•

27. maj

Bedsteforældredag

•
•

28. og 29. maj
Uge 22 og 23

Diskofest med overnatning Blå Gruppe
Emneuger Vadehavet

•
•
•

8. juni
16. juni
23. juni

Sommerudflugt
Sommerfest med afslutning 16.30 – 19.00
Skt. Hans i Børnehuset
På Børnehusets vegne René

Nyt fra skolen:
Chromebook tilbehør og høretelefoner
Nu hvor de yngste elever er tilbage på skolen, har vi brug for, at I få tjekket efter hjemme
om I har fået sendt opladere og sleeves med retur til skolen. Vi har ikke ekstra opladere
liggende, så der er nogle elever, der begynder at mangle strøm på deres Chromebooks.
Der er ligeledes en del elever, der mangler at medbringe et head set/høretelefoner. Der er
forstyrrende for undervisningen og koncentrationen, når lyden fra computerne spreder sig
som et ekko, der er ude af takt. Skolen har ikke låne head sets liggende.
En lille åbning for 5.-8.klasse
Så begynder dørene også at åbne sig mere for 5.-8.klasse.
I dag har alle hjem til elever i 5.-8.klasse fået mail om de kommende 2 uger.
Skiftetøj.
Selvom der står marts og dermed forår på kalenderen er det ofte koldt og vådt udendørs.
HUSK derfor varmt, vandtæt overtøj. Husk også gerne lidt skiftetøj – dagen bliver lang, hvis
man er våd
Skolehjemsamtaler:
Husk skolehjemsamtalerne i 0.klasse onsdag d.17.03.
Resten af samtalerne udskyder vi endnu lidt. Men I skal selvfølgelig henvende jer, hvis I har
behov for en snak.
Pengeuge.
I den kommende uge skal eleverne i 7.-8. klasse deltage i Pengeuge - i matematiktimerne.
Pengeugen er et undervisningsforløb der er lavet til grundskolens ældste klassetrin i et
samarbejde mellem Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening.
Målet med undervisningen er at lærer eleverne om privatøkonomi, såsom at lægge et
budget, gennemskue et lån og en forståelse af hvad ÅOP betyder.
Som familie kan I tage en samtale ved køkkenbordet om økonomi og hvilken betydning det
har for jeres hverdag. Som udgangspunkt kan i bruge Penge Quizzen, som I finder vi
Facebook via dette link: https://www.facebook.com/Pengeugen

Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 12
22.03 19-21 Bestyrelsesmøde
Uge 13
Hele ugen: påske ferie – begge huse er lukkede.
Uge 14

06.04 1. skoledag efter påske
Uge 15
12.04 Generalforsamling – se udsendt mail d.12.03.
16.04 Arbejdsdag
17.04 arbejdsdag
Uge 16
Uge 17
Uge 18
03.05 Bestyrelsesmøde
04.05 Fagdag – sprog og NT
SH 1.klasse
05.05 Fagdag – sprog og NT
Uge 19
11.05 SH 2.klasse
12.05 SH 5./6.klasse
13.05 Kristi Himmelfart
14.05 fridag
Uge 20
18.05-21.05 lejrture
Uge 21
24.05 2.pinsedag
Uge 22
Uge 23
Uge 24
Uge 25
25.06 sidste skoledag
Uge 26
Uge 26 – 31 incl. sommerferie

Husk generalforsamlingen d. 12.04.2021
Husk arbejdsdage 16.04 og 17.04.2021

Venligst Mie

