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

Nyhedsbrev 16/2021
Arbejdsdagen blev lidt ”amputeret” grundet de nuværende retningslinjer. Tak skal lyde til de
voksne der har meldt sig på banen og har hjulpet.
Der kommer sikkert flere opgaver, hvor vi kan bruge jeres hjælp.
Tak til ”skovhuggerne” der fredag fældede det store træ så der er plads til en ny
spændende legeplads.

Nyt fra Børnehuset:
Uhmm duften af nymalet… Selv om arbejdsdagen ikke kunne lade sig
gøre i sin vante form, så er der blevet malet i børnehuset. Vi har fået
malet køkken og fællesrummet, de to værkstedslokaler samt det lille
rum ude foran toilettet. Stor tak til de tre familier der har knoklet.

Søde piger og smukke drenge… i denne uge er der rigtig blevet hygget igennem i
børnehavegrupperne. Både drenge og piger er blevet forkælet af Xenia der har lagt
neglelak på både drenge og piger så deres negle er klar til fest og ballade.

Der bliver også klippe søde mariehøner og togbanerne er stadig et hit.
Småbørnsgruppen har været en del ude og nyde det skønne vejr og har også været
afsted på tur ud af huset.
Tirsdag morgen var der en knap så sjov overraskelse. Køle- og fryseskabet var død i
løbet af natten, hvilket resulterede i ekstra indkøbstur til Brugsen, og lidt omlægning

af madplanen. Men som med alt andet, så er personalet så mega gode til at finde løsninger
så ingen kom til at mærke den lille ekstra udfordring. Så dejligt
Som sædvanligt er gymnastiksalen også blevet besøgt og eller en masse leg på

legepladsen samt sang på stuen.

Tirsdag aften var der personalemøde hvor Katrine vores kommende pædagog også var
med. Dejligt at møde hende og vi glæder os også rigtig meget til at hun skal starte. Vi
talte om at vi allerede nu er færdige med kompetencehjul i børnehavegrupperne, hvilket
betyder at vi allerede nu er startet med småbørnsgruppen.
Nyt!
Fremover vil det være muligt at aflevere og afhente sit barn ved den lille låge ind til
småbørnsgruppen. Dette gælder naturligvis kun for aflevering af småbørn.
Vi mener det er vigtigt, at vi har den gode daglige kommunikation sammen med jer
forældre. Dette har været svært, med de regler der har været hidtil. Det har også
været svært for nogle børn, at skulle afleveres til et personale fra børnehaven, som så
er gået de sidste par meter hen til lågen. Vi håber derfor, at det vil gøre afleveringerne
og afhentningerne lettere fremadrettet.
En lille note er dog, at kun 1 må gå derhen ad gangen. Er der et barn som er ved at blive

afleveret, så venter man lige.

Fokus de kommende uger.
Fredag har vi afholdt børnemøde. Her har vi snakket om at vi i de kommende uger vil
have fokus på garderoben, og her har vi også brug for jeres hjælp. Vi oplever ofte at
garderoben er meget rodet på grund af tøj, sko, tasker, bamser mm. på gulvet.

Vi har talt med børnene om hvorfor det er vigtigt at holde orden i garderoben.

•
•
•
•
•

Lettere at finde sine ting
Lettere at komme frem
Tøj bliver ikke væk eller byttet.
Mindre stress og irritation
Lettere at få gjort rent

Vi har i personalegruppen lavet aftaler omkring, hvordan vi kan guide børnene i det
daglige og være med til at give børnene gode vaner ude i garderoben.
Her er det vigtigt, at også I forældre hjælper til, således at når I kommer om morgenen,
så opfordrer I børnene til at hænge deres tøj op og sætte sko op på hylden på børnenes
pladser og igen når I afhenter, så tjek lige at alt er samlet op så det er muligt at feje
gulvene under garderoben. Vi tænker også at de gode vaner kan tages med hjem så mor
og far ikke behøver bruge som meget tid på oprydning efter børnene😉

Sæt stort X i kalenderen:
26. april
Xenia feriedag
29. april
Sidste dag for Xenia
• 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:
Brandøvelse.
I dag – fredag – har vi holdt brandøvelse. Alle klarede det fint med i god ro og
orden at komme ud på rund delen.
Podning.
Pode indsatsen er nu ved være en del af vores hverdag. Det er dejligt, at alle lader sig
pode. Det giver tryghed. Jeg får en besked fra poderne, før de forlader os, om der er fundet
positive svar. Indtil videre har vi alle været negative.
Carelink er til stede i kommunens haller på følgende tidspunkt:
Tønder Sport- og fritidscenter: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 07.00-18.00 Toftlund
hallerne: Mandag fra kl. 09.00-16.30
Skærbækcentret: Tirsdag fra kl. 09.00-16.30
Klosterhallen: Torsdag fra kl. 09.00-16.30

Skolegang for 5.-8.klasse uge 17.
Vi har valgt at fortsætte elevernes mulighed for at komme i trivselsskole i uge 17. Det er
vigtigt for os, at alles hverdag er overskuelig og så ens, som det nu er muligt. Der kommer
en oversigt ud til forældrene, som vi plejer.
Vi følger samme skema som i denne uge. Arbejder eleven hjemmefra, logger man sig på,
som man har gjort hidtil.
Terminsprøver.
I uge 18 og 19 holder vi terminsprøver for 7./8.klasse.
Målet med at afholde terminsprøverne er:
• at ruste eleverne til de mere afgørende terminsprøver, der kommer i 9.klasse.
• at de øver sig i at holde sig til en opgave i et afgrænset tidsrum
• at de øver sig i at sidde med eget arbejde – uden snak og forstyrrelser.

Lejrtur 2021.
Vi arbejder fortsat på at kunne afvikle årets ture – med hensyn til retningslinjerne.
Med skolepengeopkrævningen denne måned følger indbetaling til turen.

Kommenterede [MM1]:

Et super tilbud til de kreative:

PORTRÆT NU, For børn 2021
I forbindelse med Portræt NU for børn, vil jeg gerne hjælpe de af jer, der ønsker at
deltage i konkurrencen, med at lave det bedst mulige portræt.
Hvem kan deltage?
Alle børn og unge i Danmark, i alderen 10-15 år, kan deltage. Børn og unge skal
tilmeldes konkurrencen af enten deres lærer eller forældre. De bedste portrætter
bliver udstillet på Frederiksborg Slot.
Krav til værkerne
Hvert barn må tilmeldes med ét portræt.
Portrættet skal forestille en person, barnet har mødt i virkeligheden.
Det kan derfor godt være et selvportræt.
Portrættet skal være blevet til i perioden 1. november 2020 – 14. juni 2021.
Portrættet må være maleri, tegning eller foto.
Portrættet må laves på lærred, papir eller fotopapir.
Værket må ikke være større end 2,0 x 2,0 x 0,25 m.
Præmierne
Til vinderne er der flotte og brugbare præmier. Blandt præmierne er blandt andet
malergrej, staffeli og andre lækre sager til kreative børn og unge.
Udstillingen
De bedste portrætter bliver samlet til en
udstilling, der bliver vist på Frederiksborg i
efteråret 2021.
Undervisningen vil foregå på Arrild Friskole i
perioden maj-juni. Datoer kommer senere.
Undervisningen er gratis, dog skal barnet
selv medbringe ønskede materialer.
Er du klar på en udfordring, og har lyst til at
være kreativ, med mulighed for at vinde
flotte præmier?
Skriv og tilmeld dig til følgende mail:
Xenia99@hotmail.dk eller på 50550395.
Mvh. Xenia Ockens

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 17
26.04 ML feriefridag
27-29.04 BC feriefridage
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
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Venligst Mie

