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

Nyhedsbrev 23/2021
Generalforsamling.
Tak til alle der mødte op. Tak til de fine beretninger fra formanden og den
tilsynsførende.
Nyvalgte til bestyrelsen er: Carsten Hansen og Nina Kilbom. Velkommen til jer
begge.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.
Formand: Susanne Ockens
Næstformand: Lene Hansen

Nye retningslinjer
Mundbind
Så er der igen kommet nye retningslinjer – denne gang med yderligere lempelser.
Dejligt. Det betyder at fra på mandag er det ikke længere nødvendigt, at forældre
og andre gæster benytter mundbind/ vesir, når de kommer til skolen/ børnehuset.
Dog skal mundbind/ vesir stadigt benyttes, hvis man er forkølet mm.
Test på skolen til ansatte i børnehus og skole samt elever over 15 år vil fortsætte
med 2 ugentlige tests frem til september 2021 (ansatte i Børnehuset) og til
1.oktober 2021 for skolen. På nuværende tidspunkt kender jeg ikke mulighederne
i Tønder Kommune.
Vi vil fortsat have fokus på rengøring og afspritning.
Specielt for Børnehuset.
- Alle fortsætter med at spritte hænder, når de ankommer/ i løbet af dagen.
- Alle forældre sørger fortsat for håndvask sammen med deres barn, når de
møder ind i Børnehuset.
- Afleveringsstederne bibeholdes
Specielt for skolen.
- Eleverne benytter fortsat de anviste indgange.
- Alle fortsætter med at spritte hænder, når de ankommer/ i løbet af dagen.
- Vi bibeholder nuværende skema frem til sommerferien
Vi begynder at åbne for mere leg/ aktiviteter på tværs af grupperne.

Stillingsopslag
PT søger vi 2 nye medarbejdere.
1 pædagog/ pædagogmedhjælper til Børnehuset. Ansøgningsfrist d.22.06
1 lærer til skolen. Ansøgningsfrist d.23.06.
Kender du en, der søger nyt job, må du meget gerne henvise til os.

Nyt fra Børnehuset:
Sommer, sommer og sol.
Hold da op hvor har sommeren vist sig fra sin bedste side i denne uge. Vi har
nydt det skønne vejr, og børnene har søgt ud for at lege på legepladsen. Vi skal
i den forbindelse lige komme med en lille påmindelse om, at I bedes smøre jeres
børn ind i solcreme når de afleveres om morgenen. Vi smører alle børn ind til
middag igen

.

Tirsdag var en stor dag. Spændingen var helt i top, for vi skulle alle på
sommerudflugt. Bussen var bestilt og destinationen hed Rømø. Vi blev afhentet
kl. 09.00 og kørte først til Kongsmark, hvor vi besøgte Naturlegepladsen. Det var
et skønt sted, med spændende legeredskaber, sjove træer man kunne klatre i,
en god hule og en smuk skovsø, midt i skoven. Da alle børn var blevet spist af,
blev de smurt ind i solcreme, og fik tisset af, inden turen gik videre mod Lakolk.
Her blev René smidt af bussen….. ja altså kun for at købe nogle sodavandsis
som vi spiste på stranden. Det var dejligt med noget koldt på sådan i varm
sommerdag. Da isen var spist blev der leget i de store sandklitter. Der var
fantastisk udsigt fra toppen, og i det hele taget bare sjovt at lege i sandet..

Ved halv et tiden, fik vi følgeskab af Bo og Hans Tonnesen, der begge er
naturvejledere. De tog os med helt ud til vandet, hvor vi fandt en masse forskellige
muslinger, døde krabber og skaller fra blæksprutter. Vi må dog konstatere, at
muslinger ikke kan konkurrere med vandet. Der gik ikke mange sekunder før vi
var ude og dyppe tæerne, og vupti så sad den første sig ned på måsen og legede
med vandet… utrolig hvad 20 cm vand kan gøre

.
Vi har arbejdet med vadehavet som tema, igennem de sidste par uger, så mange
børn kendte på forhånd nogle af de forskellige muslinger, og var top tunet på at
finde ting som vi havde talt om

Småbørnsgruppen har været til babysalme sang i kirken. Det var dejligt, at vi
igen kan komme afsted og få den dejlige oplevelse det er at besøge kirken igen.

Sommerfest.
På onsdag i næste uge holder vi sommerfest og dimission. Der er udleveret en
tilmeldingsseddel til alle børn, og vi håber at se så mange som muligt. Den store
forskel fra tidligere er, at i år bliver der ikke et fælles tagselvbord, men at alle
tager med til sig selv. Som I sikkert har regnet ud skyldes det naturligvis Covid19. Der er deadline for tilmelding i dag fredag, men skulle den smutte så kan det
nås mandag.

Med venlig hilsen Børnehuset
Sæt stort X i kalenderen:
•
•

16. juni
23. juni

Sommerfest og dimission
Skt. Hans i Børnehuset

Nyt fra skolen:
Test
I uge 24 får vi besøg af testpersonalet mandag og onsdag. Begge dage mellem
8.00 og 10.45.

Solcreme
Endelig kom solen frem – det betyder, at det er vigtigt, at eleverne
er smurt ind i solcreme, før skoledagen starter. Giv evt. dit barn en
tube solcreme med i tasken. Vi er fortsat en del udendørs.

Skoletur for 7./8.klasse
Tirsdag til fredag i næste uge er det så 7./8.klasses tur til at tage på skoletur.
Turen går til København. Det betyder skemaændringer herhjemme. I SFO vil
jeres børn møde Katrine, Thewan og Renè.
Ligeledes betyder det, at der ikke er nogen på kontoret onsdag og fredag. Ring
på hovednummeret og vælg Lærerværelset. Ring gerne, når der er pauser.
Alternativt sender I en SMS til 44128459, så finder vi ud af det😊

Biblioteksbøger mm
Et skoleår er snart slut, så jeg vil bede jer få set efter på hylderne, om der står
biblioteksbøger/ andre bøger. Disse skal medbringes senest d.21.06.

Bus i kommende skoleår.
Jeg har brug for en tilbagemelding fra alle hjem, hvor barnet bruger bussen.
Ruten for kommende skoleår skal snart laves.
Send en mail til mig senest d.22.06, hvis dit barn skal med bussen i kommende
skoleår.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 24
15.-18.06 skoletur for 7./8.klasse
Uge 25
22.06 ML feriefridag
Sidste tilbagemelding vedr. bus 2021/22
23.06 ML feriefridag
24.06 7./8.klasse afslutningskomsammen på skolen
Ansættelsessamtaler pædagog/ pædagogmedhjælper.
25.06 sidste skoledag
Uge 26
28.06 ansættelsessamtaler ny lærer
Uge 26 – 31 incl. Sommerferie
Uge 32
09.08. - 1.skoledag

Venligst Mie

