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Nyhedsbrev 18/2021
Nyt fra Børnehuset:
Så skiftede vejret igen. Fra at have haft en dejlig periode med sol og varme, er vejret nu
skiftet til det mere grå og våde vejr. Det betyder mange dejlige vandpytter og leg med
smadder. Ja og det medfører så en del skiftetøj. Så husk gerne rigeligt med skiftetøj og
regntøj.

I mandags var første dag for Katrine, vores nye pædagog. (se hendes lille skrev nedenfor).
Hun blev hurtigt kastet ud i gåtur til kælkebakken og har allerede nu vist sin glæde ved musik
og dans på stuen.
Det passer helt fint med, at der i disse uger er terminsprøver, som betyder, at vi ikke kan
komme i gymnastiksalen. Så ugen motoriske udfordringer har været dans og bevægelse til
skøn musik.
I småbørnsgruppen kan man hver dag høre de mange sangfugle. Der synges med børnene
hver dag og børnene elsker det. Ofte kommer de selv hen og begynder på sange, så det er
bare skønt.

I småbørnsgruppen bliver der lavet flotte blomster med børnenes håndaftryk, som skal pynte
den næste tid på stuen.
I mandags var der bestyrelsesmøde, og her blev der besluttet af vores cykler får en tiltrængt
omgang. Et firma kommer og servicerer de cykler, der stadig er værd at reparere på, så
dæk, pedaler og håndtag igen er i orden.

Vi har også stadig fokus på garderoben. Det bliver lettere og lettere for hver dag, der går,
da det bliver en god rutine/vane for børnene. Så når vi kommer og siger ”samler du lige dine
ting op” så kræver det ikke så stor overtalelse længere.

Covid-19.
Da vi stadig er underlagt Covid-19 regler, så skal vi lige præcisere, at det stadig ikke er tilladt
børnene at tage eget legetøj med herhen. Dette gælder også bamser i børnehavegruppen.
Vores legetøj vaskes og sprittes, og vi har børnenes egne Roberta bamser her i huset. Vi
skal gøre alt for at undgå smitte, og derfor må der ikke medbringes legetøj.

Fødselsdag.
Har dit barn fødselsdag, så er det tilladt at medbringe en lille ting (husk kostpolitikken).
Kravet er dog, at det skal være noget købt, som kommer i UBRUDT emballage. Dvs.
hjemmebag er ikke tilladt samt købte ting, vi modtager, som ikke er i ubrudt emballage.

Der er stadig mulighed for tilmelding til kurset omkring børn, der stammer. Så er du forældre,
bedsteforældre eller arbejder med børn, der stammer, så kunne det måske være noget for
dig. Opslag hænger på infotavlen

Skriv fra Katrine:
Hej
Mit navn er Katrine. Jeg er 22 år og kommer fra Haderslev. Jeg er så heldig at have fået
jobbet som pædagog her på Arrild Friskole og Børnehus. Jeg blev færdiguddannet som
pædagog i januar 2021 og har indtil nu arbejdet som vikar på en skole og i SFO. Jeg er
smilende, imødekommende og omsorgsfuld og har derudover en stor interesse i kreative
aktiviteter samt bevægelse, sang og leg. Jeg brænder for at give børn en tryg og stabil
hverdag, hvor de kan udvikle og udfolde deres fantasi og kompetencer.
Jeg glæder mig til at starte mandag d. 3/5 og til at bidrage positivt til stedet.
Mange hilsner
Katrine

SFO`en
I SFO´en er der ikke så mange børn, så der hygges godt igennem. Også SFO`ens cykler vil
blive lavet, når cykelsmeden kommer forbi, så der er lidt at glæde sig til.
Tiden går med masser af fodbold i skolegården, game lidt på computer og lege med
udelegesager.
Både Merete og Katrine glæder sig til snart at se jer alle igen.

Husk at I næste uge, er der kun åbent de tre dage op til Kr. Himmelfartsdagene.
På Børnehusets vegne René

Sæt stort X i kalenderen:
• 1. maj

Katrine, ny pædagog starter i Børnehuset

• 14. maj

Lukket (dagen efter Kr. himmelfartsdag)

• 19. maj

Jane fri

• 28. og 29. maj Diskofest med overnatning Blå Gruppe
• 31.5/1.6

Dorte på kursus i Fredericia.

• Uge 22 og 23 Emneuger Vadehavet
• 8. juni

Sommerudflugt

• 16. juni

Sommerfest med afslutning 16.30 – 19.00

• 23. juni

Skt. Hans i Børnehuset

Nyt fra skolen:
Velkommen.
I denne uge har vi sagt velkommen til 2 nye elever. Denisa, der går i 3./4.klasse, og
Razvan der skal gå i 5./6.klasse fra på mandag.
På mandag begynder Petronel i 5./6.klasse.
Velkommen siger vi også til 5.-8.klasse, der nu igen må komme i skole hver uge. Det
glæder vi os til 😊
For alle elever gælder det, at vi fortsætter det kendte skema fra efter påske.
Bemærk skemaændringer grundet Renès sygemelding. Se udsendt forældrebrev til
3./4. og 5./6.klasse.
Fødselsdag
I takt med at samfundet åbnes mere og mere, vil vi også lempe lidt på
retningslinjerne. Det betyder, at et barn, når det har fødselsdag, må medbringe
lidt godt i form at noget, der er købt og indpakket enkeltvis. Vi vil den så dele
ud sammen med fødselsdagsbarnet.
Bus
Fra på mandag ændres bustiderne lidt. Vil I minde jeres barn om at være klar ved bussen i
god tid. Jeg hører, der opstår unødig ventetid, fordi nogle børn ikke er klar ved
afhentningsstedet.

Køreplan Arrild Friskole 20/21, gældende fra 10/5-21
Store tur
Afg.
Hjem.
Haverbækvej 4
Gøttrupvej v/ Jægerskoven
Sønderhedevej 60
Klostervej / Gyvelvej
Kirkevej/ Kirkeallé, Skærbæk
Gesingvej 5
Gesingvej v/Genvejen
Åbenråvej 24
Løgumklostervej / Vinumvej
Lovrupvej 4, Døstrup
Løgumklostervej 31 / Povlskrovej
Povlskrovej 50
Povlskrovej 55
Tevringvej 31
Arrild Skole

6:59
7:12
7:16
7:25
7:28
7:30
7:35
7:37
7:40
7:43
7:48
7:52
7:59

2. tur:
Povlskrovej 57
Povlskrovej 56 v/skråvejen sv. for huset
Arrild Skole.

14:16
14:12
13:59
13:55
13:46
13:43
13:41
13:37
13:32
13:30
13:27
13:24
13:19
13:15
13:08

8:00
8:04
8:08

13:06
13:04
13:00

Lille tur
Skovlundvej 6
Hofmansvej 3
Arnumvej 7
Østerkjærvej 6
Arrild Skole

7:53
7:57
8:00
8:05
8:09

13:21
13:17
13:14
13:09
13:05

Podning.
I uge 19 bliver vi podet onsdag mellem 8.00 og 10.45.
Så kan alle, der medbringer sygesikringsbevis, får et hurtigt svar på deres test.
Alternativt noteres elevens CPR-nummer ned, og fremgangsmåden er som hidtil.
Terminsprøver.
Så er følgende prøver vel gennemført:
Dansk: læsning og retskrivning
Geografi: geografi FP9
Matematik: matematik uden hjælpemidler
Matematik med hjælpemidler
Engelsk: lytte og læsefærdighed samt sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling.
I uge 19 – onsdag - venter dansk skriftlig fremstilling.

Fag dage d.05. og 06.05.
Sikke dejlige dage vi har haft. Her følger lidt bidder fra dagene.
0. - 1. og 2. klasse har været på bondegårdsbesøg ved Klaus og Christence. Vi var på rundvisning
i staldene og så kalve, køer og høns. Vi så også hvordan malkeanlægget virkede.
Det var en rigtig god dag.
Tusind tak.

I 3.-4. kl. arbejdede vi med insekter og deres udseende og insekternes betydning for
naturen. Vi har også været i værkstedet, hvor alle fik bygget en insektsuger og vi fik
bygget 4 insekthoteller, som vi efterfølgende var ude og finde 4 forskellige naturområder,
hvor vi kunne gemme dem, så nu er der bare at vente og se, hvem der flytter ind i på
vores hoteller...
Fagdag i engelsk.
5.-8. klasse har arbejdet med mad og ordforrådstilegnelse indenfor emnet.
Vi har spillet spil, lyttet til samtaler og lavet rollespil. Vi har været i køkkenet og lave mad
ud fra en engelsk opskrift.
Det blev til lækre chokolade scones med citron te og cottage pie.

Tjernobyl blev til tysk…
Grundet sygdom tog vi i torsdags fat på tysk. Eleverne arbejdede med gruppeopgaven at
dramatisere RottKäppchen, i 2 personers grupper at læse og lægge domino, at spille spil
og individuelt at arbejde med Lingo play og frie opgaver i Gut Gemacht.
Vi havde en dejlig afvekslende dag 😊
Skoleture 2021.
Vi regner stadigt med at tage på ture med jeres børn.
Planen er:
0.-2.klasse tager i Egernhytten med Sara Marie og Marianne – uge 22
3.-6.klasse tager til Sundeveds centeret med Bo, René og Karina – uge 22
7./8.klasse tager til København med Merete og Mie. Husk forældremødet d.01.06 - uge 24.
Der kommer i den nærmeste fremtid breve ud til jer alle omkring turene.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 19
11.05 SH 2.klasse
SH 3./4.klasse
12.05 SH 5./6.klasse
Terminsprøve 7./8.klasse: Dansk.
13.05 Kristi Himmelfart
14.05 fridag
Uge 20
Uge 21
24.05 2.pinsedag
Uge 22
01.-04. skoletur for 0.-6.klasse
Uge 23
Uge 24
15.-18.06 skoletur for 7./8.klasse
Uge 25
25.06 sidste skoledag
Uge 26
Uge 26 – 31 incl. Sommerferie
Uge 32

09.08. - 1.skoledag

Husk generalforsamling 09.06.2021

Venligst Mie

