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Nyhedsbrev 17/2021
Nyt fra Børnehuset:
En trist dag.
I dag var sidste dag for Xenia. Dit stille sind og dine fantastiske
kreationer vil blive savnet. Xenia vil gerne i gang med uddannelse
inden for det kreative, så vi håber hun bliver optaget, så hendes
storedrøm kan gå i opfyldelse.

Det betyder også, at vi på mandag skal sige velkommen til Katrine, som er vores nye
pædagog. Katrine kommer fra Haderslev og har trods sin unge alder både erfaring i
børnehave og SFO.
Aktiviteter.
Selvom det har været en kort uge, så har der været gang i mange aktiviteter i huset.
Dog har det skønne forårsvejr trukket meget i både børn og voksne. Vi har derfor
brugt meget tid ude i solen, både om formiddagen og eftermiddagen.
Vi er også gået i gang med det fokus, vi skrev om i sidste nyhedsbrev, nemlig
garderoben. Vi har brugt en del tid på at være tilstede og vejlede børnene eller lige
komme med en reminder til børnene, når der ligger noget smidt på gulvet. De er faktisk
meget lærenemme og rigtig gode til at huske hinanden på, at få det hele samlet op hver
dag.
Vi oplever også at I forældre har haft et større fokus herpå. Tak for hjælpen.

Pædagogik mm.
Vi arbejder stadig med kompetencehjulene og børnehavegrupperne er færdige. Vi er
derfor allerede gået i gang med småbørnsgruppen. Det giver os et godt indtryk af hvor
vores børn ligger henne og hvad vi skal arbejde med i fremtiden.
I næste måned begynder vi planlægningen af aktiviteter og temaer for det kommende
år. Så hvis I ligger inde med et mega godt forslag til noget, som kunne være interessent
for børnene, så er vi modtagelige for forslag. Det samme gælder, hvis I har noget hvor
I selv kunne være deltager. Måske vi har en tømmer der har tid og lyst til at bygge
fulgekasser med børnene, eller en der har lyst til at lave
gymnastik med vores børn. Ja mulighederne er mange, så meld
endelig ind. Så må vi se hvad der er muligt i forhold til det her
Corona.

Tilbud til alle.
På vores opslagstavle hænger en seddel, hvor man inviteres til et møde om stammen. Er
du forældre, bedsteforældre, pædagog, lærer eller bare er tæt på et barn der
stammer, så kunne det måske være interessent for dig. Kurset er gratis og
tilmeldingsoplysninger står på sedlen (online møde). Det er kommunens to
sprogkonsulenter der står for mødet.
På Børnehusets vegne René

Sæt stort X i kalenderen:
1. maj
Katrine, ny pædagog starter i Børnehuset
• 14. maj
LUKKET (dagen efter Kr. himmelfartsdag)
• 27. maj
Bedsteforældredag (alt efter hvilke restriktioner der gælder)
• 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:
Til venlig påmindelse:
Vi vil gerne minde om, at det er vigtigt, at alle elever har en god og nærende
madpakke med. Derudover er det vigtigt, de har en drikkedunk med – enten med
vand eller mælk. Vi kan fylde vand på i løbet af dagen.
Tests i uge 18.
I næste uge får vi besøg af poderne tirsdag 8-10 og torsdag 8-10.
Følgende er informeret ud fra kommunen vedrørende testene fremover:
I uge 18 indføres løbende håndscannere til registrering og identificering af testpersoner.
Systemet er udviklet til Carelink, hvorfor faciliteter vil være bekendte for brugere af kviktest
hos Carelink. For testpersonerne vil fordelen være, at det negative testresultat vil være
tilgængeligt på Sundhed.dk få timer efter testen. BEMÆRK følgende i forbindelse med
overgangen til håndscanner-løsningen:
•

Testpersonerne skal fra uge 18 medbringe deres sundhedskort til kviktesten.
Skolerne bedes informere medarbejdere, elever og forældre om den nye procedure
og brug af sundhedskortet

•

I eventuelle automatiske sms’er til testpersonerne efter en kviktest vil der stå ”Mvh.
Carelink A/S”, da det er et Carelink-system, som fremover vil blive anvendt af det
kommunale testteam

•

Proceduren ved en positiv test af en elev fastholdes – dvs. at ved et positivt testresultat hos en elev informeres skolens kontaktperson, som herefter informerer elev
og forældre

Carelink er til stede i kommunens haller på følgende tidspunkt:
Tønder Sport- og fritidscenter: Mandag – fredag fra kl. 07.00-18.00 – Lørdag og søndag fra
kl. 09.00-17.00
Toftlund hallerne: Mandag og torsdag fra kl. 09.00-18.00
Skærbækcentret: Tirsdag og fredag fra kl. 09.00-18.00
Klosterhallen: Mandag og torsdag fra kl. 09.00-18.00
Rømø infocenter: Onsdag fra kl. 11.00-14.00 og lørdag fra kl. 10.00-17.00
Digeskolen i Højer: Torsdag fra kl. 13.00-16.00
Bredebro idrætscenter: Onsdag fra kl. 09.00-18.00 (dog ikke den 2 og 16 juni)
Så skete det……..
I fredags fik vi fældet de store træer på indskolingens legeplads. Nu er der plads til
opsætning af ny legeplads og legehuse. Vi glæder os.
Mange tak til de flittige ”træmænd”.

Fag dage d.05. og 06.05.2021.
Onsdag og torsdag skal jeres børn prøve kræfter med fagene NT og sprog på årets sidste
fag dage.
Onsdag d.05.05:
Fag dag “sprog” d. 5. maj. for 0-2. kl. engelsk og tysk.
Engelsk: Vi arbejder i fagbøger
0. kl. arbejder i First Boost med My Body - My classroom,
1.-2. kl. arbejder i First Choice og forskellige opgave ark.
Derudover ser vi Maisy Mouse.
Tysk:
0. kl. skal arbejde med opgave ark med tal, farver og tøj.
1.-2. kl. skal arbejde med temaet “DER BAUERNHOF”
Derudover ser vi tegnefilm på tysk, som har noget med temaerne at gøre.
Merete og Sara Marie
3./4.klasse: Renè og Bo
Ja glæd jer bare – på mandag fortæller Renè børnene, hvad der skal ske 😊
5./6.klasse:
Natur/teknik d. 5. maj 2021
5.-6. klasse skal cykle ud på Arrild Hede, hvor de skal lære om hedens opbygning og klima
kulturen.
Derefter skal de fordybe sig i områdets træer og deres levestandard samt fotosyntesen.

Vi er retur på skolen kl 12.50.
Vi får undervisning af Naturvejleder Hans Tonnesen.
Husk: cykel og cykelhjelm.
Venlig hilsen
Marianne
7./8.klasse:
Dagen er bygget op således, at vi får arbejdet med engelsk med emnet ‘A good lunch’ og
kombinerer det med et lidt overset fag i vores nødskema - madkundskab.
Vi starter dagen med at arbejde med ordforråd omkring mad og madvaner. Vi læser tekster
og laver lytteøvelser, hvor engelsktalende børn fortæller om kost og traditionelle madvaner
i deres land.
Vi slutter dagen af i køkkenet, hvor vi laver en traditionel english lunch - ‘cucumber
sandwiches’ og ‘Fish and chips’.
Eleverne skal have en lille madpakke med denne dag.
Karina.
Torsdag d.06.05.:
0.-2.klasse:
Natur/teknik d. 6. maj 2021
0.-2. klasse skal på bondegårdsbesøg hos Klaus & Christence Rahbek Andersen. ( Søren
og Ellen )
Eleverne skal prøve en dag sammen med gårdens dyr. Høns, heste, katte, hund, kalve,
køer samt se en malkestald og dens funktion.
Madpakkerne spises ude på marken, hvis vejrguderne er med os. Ellers har vi fået lov til at
spise inde i en af deres stalde.
Eleverne bliver kørt fra skolen kl. ca 8.45 og retur igen kl 12.50
HUSK: selepude denne dag.
Vi glæder os til en hyggelig dag.
Venlig hilsen
Merete og Marianne
3./4.klasse:
Ja glæd jer bare – på mandag fortæller Renè børnene, hvad der skal ske 😊
5./6.klasse:
Dagen er bygget op således, at vi får arbejdet med engelsk med emnet ‘A good lunch’ og
kombinerer det med et lidt overset fag i vores nødskema - madkundskab.

Vi starter dagen med at arbejde med ordforråd omkring mad og madvaner. Vi læser tekster
og laver lytteøvelser, hvor engelsktalende børn fortæller om kost og traditionelle madvaner
i deres land.
Vi slutter dagen af i køkkenet, hvor vi laver en traditionel english lunch - ‘cucumber
sandwiches’ og ‘Fish and chips’.
Eleverne skal have en lille madpakke med denne dag.
Karina.
7./8.klasse:
Atomkraft og Tjernobyl-ulykken 35 år efter
I år er det 35 år siden den frygtelige atomulykke skete på atomkraftværket Tjernobyl i
Ukraine, vi skal se nærmer på hvordan det kunne gå så galt og hvordan ser der ud i dag 35
år efter ulykken.
Vi vil også undersøge hvad atomkraft er og hvordan atomkraften virker og om det kan være
svaret på fremtidens energiudfordringer.
Bo

Terminsprøver.
Så er det i næste uge 7./8.klasse prøver kræfter med terminsprøver i dansk, matematik,
engelsk og geografi. Det bliver spændende.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 18
03.05 Bestyrelsesmøde
Terminsprøve 7./8.klasse. Dansk/ geografi
BC feriefridag
04.05 Terminsprøve 7./8.klasse: Matematik
BC feriefridag
05.05 Fagdag – sprog og NT
SH 1.klasse
06.05 Fagdag – sprog og NT
07.05 Terminsprøve 7./8.klasse: Engelsk
Uge 19
11.05 SH 2.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

