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

Nyhedsbrev 03/2021
Nyt fra Børnehuset:
Tilbage igen efter uventet lukning
Så er vi tilbage igen efter en uventet lukning pga. COVID-19. Dejligt at være tilbage.
Koldt koldt koldt…..brrr
Selvom vi desværre ikke har fået sne, er det stadig meget koldt udenfor. Så derfor
husk varmt tøj til børnene. Vi er ude hver dag (næsten) uanset, hvor koldt det er….og
små leggins i en flyverdragt er bare koldt….brrrr…. – Også en rigtig god ide at
medbringe indesko/pusser til indenfor. Når der næsten minus grader udenfor, føles
det også koldt indenfor…så igen klæd barnet i noget varmt tøj, når det er bidende
koldt udenfor.

Vinterferie i uge 7
Vi mangler svar fra rigtig mange børn – især SFO børn. Fristen er rykket til og med
mandag den 25.januar kl.10.00. I bedes sende en mail på boernehuset@arrildfriskole.dk
om dit barn har brug for pasning eller holder ferie. Husk tider på pasning. Hvis vi ikke
hører fra dig, forventer vi, at dit barn holder ferie.

Navn på ALT
Vi oplever, at børnenes tøj, fodtøj m.m. forsvinder i Børnehuset. Vi oplever også, at
børnenes tøj en gang i mellem bliver forbyttet. Kæmpe hjælp med navn i alt overtøj,
pusser, sutter ☺☺
Fredag den 29.januar
På fredag er det min sidste dag. Det er både sørgmodigt, men også en glædens dag,
idet et nyt kapitel starter i mit liv 😊 Jeg håber, I alle har mulighed for at komme
forbi, så jeg får mulighed for at sige pænt farvel til jer alle.

Sæt et stort
•
•
•
•
•

Xi kalenderen;

29.jan
Uge 5+6
11.feb
Uge 11+12
25.marts

Tinas sidste arbejdsdag i Børnehuset. Vi holder afslutning for Tina
Emneuger - Fastelavn
Fastelavnsfest
Emneuger – Påske
Påskefrokost

På Børnehusets vegne, Tina ☺

Nyt fra skolen:

Fjernundervisning.
Så blev endnu en uges fjernundervisning gennemført.
Vi håber I kan være i det - ellers må I endelig sige til…….
Vi oplever glade børn, når vi mødes med dem på MEET. Men også børn der savner deres
kammerater.
Dagene går med en vekselvirkning mellem opgaver på nettet, i bøgerne, kreative opgaver
samt bevægelsesopgaver. I dag har 5./6.klasse f.eks. bagt boller. 0.klasse har i denne uge
lavet flotte kollager med naturmaterialer, som de har delt med klassen…
I denne uge har vi haft 4 elever i nødpasning. De arbejder med egne opgaver ifølge planen
fra faglæreren samt deltager i MEET arbejdet med klassen.
Giv endelig besked, hvis dit barn har behov for nødpasning. Giv også gerne beskeden så
hurtigt, det er muligt for dig/ jer. Tak.
Nye tiltag
På skolen sker der i denne ”elevløse” tid dog noget:
Madelina gør hovedrent i klasser og faglokaler
Gunnar udskifter de grønne tavler med whiteboards samt andre små og store opgaver, der
opstår undervejs.
Bethina fortsætter arbejdet med at rense gamle pc’ere samt andet IT arbejde.
Merete og Mie får ryddet op i hjørnerne – sikke meget vi har gemt, som nu ryger ud.
Alle lærerne er på skift på skolen til nødpasning/ undervisning, MEET møder, undervisning
samt forberedelse.
Alt i alt arbejder vi på at kunne præsentere en endnu flottere skole, når eleverne igen må
komme retur.
Skema uge 4 og 5.
Vi fortsætter med det tilrettede skema med undervisning mellem 8.15-13.00.

0. klasse
Lektion

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 - 09.45 MN

SM/MN SM/MN

SM/MN

MN

09.45 - 10.00 Spis et stykke frugt og gå en tur rundt om huset
10.00 - 11.30 MN/SM
11.30 - 12.15

MN/SM

MN/SM

Spis en god frokost og gå en tur på 10 min.

12.15 - 13.00 SM
13.00

MN/SM MN

SM

SM
Fri

SM/MN

MN

1.-2. klasse
Lektion

Mandag Tirsdag Onsdag

Torsdag Fredag

08.15 - 09.45

BM

BM

09.45 - 10.00
10.00 - 11.30

BM

ML

Spis et stykke frugt og gå en tur rundt om huset
ML

11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

BM

ML

SM - bevægelse ML

BM

Spis en god frokost og gå en tur på 10 min.
MN

MN

MN

13.00

ML

ML

Fri

3.-4. klasse
Lektion

Mandag Tirsdag Onsdag

Torsdag Fredag

08.15 - 09.45

RI

RI

09.45 - 10.00
10.00 - 11.30

RI

RI

Spis et stykke frugt og gå en tur rundt om huset
BC

11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

BC

BC

BC

KJ

ML - bevægelse

Spis en god frokost og gå en tur på 10 min.
BC

BC

RI - bevægelse BC

13.00

RI

Fri

5.-6. klasse
Lektion

Mandag Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

08.15 - 09.45

KJ

KJ

KJ

09.45 - 10.00
10.00 - 11.30

KJ

Spis et stykke frugt og gå en tur rundt om huset
RI

11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

KJ

BT

RI

RI

RI

Spis en god frokost og gå en tur på 10 min.
RI

ML - bevægelse BC - bevægelse RI

13.00

KJ

Fri

7.-8. klasse
Lektion

Mandag Tirsdag

Onsdag

Torsdag Fredag

08.15 - 09.45

MM

MM

MM

09.45 - 10.00
10.00 - 11.30

13.00

MM

Spis et stykke frugt og gå en tur rundt om huset
BT

11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

MM

KJ

BT

BC

KJ

Spis en god frokost og gå en tur på 10 min.
ML

ML - bevægelse BC - bevægelse KJ
Fri

MM

Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 04
26.01 – ansættelssamtaler ny afdelingsleder
Uge 05
01.02 19-22 Bestyrelsesmøde
Uge 06
08 og 09.02 emnedage: Sundheds- og seksualundervisning
Uge 07
Hele ugen: skolens elever holder vinterferie
Uge 08
22.02 19-21 Fællesmøde bestyrelse og skolens personale: Digital dannelse
Uge 09
01.03 SH 0. og 1./2.klasse
SH 3./4.klasse
19-22 Bestyrelsesmøde
02.03 SM på kursus
04.03 SH 7./8.klasse
Uge 10
08.03 SH 1./2.klasse
SH 5./6.klasse
Uge 11
11.03 Lærerpersonalet deltager i Regionsmøde – skoledagen slutter 14.00
Uge 12
22.03 19-21 Bestyrelsesmøde
Uge 13
Hele ugen: påske ferie – begge huse er lukkede.

Husk generalforsamlingen d. 12.04.2021

Venligst Mie

