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Nyhedsbrev 24/2021
Støtteforeningen
Til generalforsamlingen blev der ikke valgt to nye til støtteforeningen. Det betyder,
at der mangler to personer, som kunne tænke sig at være med til at arbejde for
økonomiske midler og andet til støtte for Arrild Friskole og Børnehus. Når man er
med i gruppen, er man også med til at bestemme, hvilke aktiviteter og
arrangementer der skal prioriteres. Der afholdes ca. 4 møder pr år, plus evt. et
ekstra møde i forbindelse med en aktivitet. Så det er ikke så tidskrævende som
andre poster. Er du interesseret eller har brug for at vide mere så kontakt Sandra
Søegaaard (sandra.arrild@hotmail.dk)

Nyt fra Børnehuset:
Tillykke – onsdag aften blev Blå gruppe fejret. Der blev afholdt sommerfest og
dimission for vores kommende skolebørn. Der var stor opbakning fra rigtig mange
familier, der havde valgt at deltage til nogle hyggelige timer. Først var der
velkomsttale, og derefter var der picnic rundt omkring på legepladsen. For at
overholde alle regler var der i år inviteret til at alle tog mad med til sig selv, og
altså ikke som kæmpe fælles tag selv bord som normalt. Det var utrolig hyggeligt,
at møde alle forældre og søskende, og vejret var bare helt perfekt. Da
madpakkerne var spiste, blev der leget lidt og man kunne se de plancher og uroer
som børnene havde lavet i forbindelse med Vadehavs Temaet. Jane havde bagt
to lækre kager, som blev serveret sammen med kaffen. Til slut blev der afholdt
dimission for Blå Gruppe. Gruppen er kun på tre børn, så de var bare i centrum.
Efter at have fået en fælles tale samt nogle personlige ord med på vejen, blev der
udleveret diplomer og gave til de tre børn. Herefter blev der sagt tak for i aften,
og alle hjalp hinanden med at få ryddet op. Så tak for det store fremmøde og på
personalets vegne siger jeg tak for den fine kurv og det nye spil til børnene.

I går var nok årets varmeste dag indtil videre. Vi havde annonceret at vi ville tage
haveslangen ud, så alle børn kunne blive kølet af. Og hold da op hvor alle
børnene nød det. Der blev leget flittigt med vandet hvorefter alle valgte at søge
tilbage i skyggen eller indendøre. Vi må sige at alle vores børn er utrolig gode til
selv at mærke efter. Ofte når vi går rundt på legepladsen bemærker vi, at børnene
selv søger ind under læsejlet, over under træerne, ind under overdækningen, ja
generelt så er de rigtig gode til selv at søge skyggen. Vi har dog lige en lille
reminder til mor og far… HUSK at give jeres børn shorts med. Det er alt for varmt
med lange bukser lige for tiden

I småbørnsgruppen er der blevet lavet flotte bier, der pynter på stuen. Det er så
skønt at se hvordan alle børn deltager på hver sit niveau. Også i denne uge har
småbørnsgruppen været til babysalmesang i kirken. Det er nu bare skønt med
sang og musik.
VIGTIGT! Vi er ved at være mange børn i småbørnsgruppen. Hvis du har en
barnevogn som ikke skal bruges længere og som vi må overtage, så tager
vi meget gerne imod.

I SFOen bliver der lavet kreative aktiviteter. Der bliver malet på sten, ja og så
eksperimenteres der med at finde den bedste opskrift på sæbeboblevand. I dag
fredag afholder der vandkamp. Det var megasjovt, og tror de fleste havde brug
for skiftetøjet.

Lige om lidt begynder sommerferien. Skolen går på skoleferie allerede fra på
fredag og flere børn her i Børnehuset begynder også deres velfortjente ferie i de
kommende uger. SFO-børn møder fra uge 26 ind her i Børnehuset. Husk at
overholde de tider I har angivet, da arbejdsplanerne for personalet er lavet ud fra
disse.
Med venlig hilsen Børnehuset
Sæt stort X i kalenderen:
•

22. juni

•
•

23. juni
24. juni

Ansøgningsfrist til stillingen som
pædagog/pædagogmedhjælper
Skt. Hans i Børnehuset
Ansættelsessamtaler

UGE 26-32 (Sommerferie. SFOen er i Børnehuset med mindre andet meldes
ud)

Nyt fra skolen:
Test uge 25.
I næste uge bliver vi testet mandag og onsdag mellem 8.15 og 10.45.

Fra skoleturen til København.
Kanalrundfart – spise på restaurant – rundvisning på
Christiansborg – Ofelia park – Amaliehaven – Amalienborg Refshaleøen – Rosen borg Slot – Nyhavn – Kongens Nytorv (kronjuvelerne) – rundvisning på Christiania – Tivoli. Dette og
meget mere nåede vi at opleve de tre dage, vi var i København.
Vejret var fantastisk og gaderne var fyldte af fodboldfans, der
sang og hyggede sig. Tak til alle jer i 7./8.klasse og Merete for
turen.
Se billederne på Facebook.

Sidste skoledag.
Sidste år startede vi en ny tradition. Nemlig
en tur rundt i Arrild – festligt udklædte og for
fuld musik – ønskede vi alle i Arrild en rigtig
god sommer. Det gør vi igen i år 😊
Turen starter kl.8.30 – det vil være dejligt
hvis der er mange, der har tid til at hilse på
undervejs. Så sig det gerne til alle dem, I
kender i byen.
Herefter er der hygge på klassen.
Dagen slutter vi i fællesskab i den lille
skolegård. I er velkomne.
Kl. 12.00 lyder startskuddet så til
sommerferien. Bussen kører hjem kl.12.05.

Farvel.
På fredag siger vi farvel til Birgit. Birgit har valgt at gå på efterløn nu. Tusind tak
for din store indsats hos os. Du vil blive husket.
Vi skal også sige farvel til Renè, der fortsætter sin skolegerning i efterskoleregi.
Vi har ikke kendt dig så længe, men du har bestemt sat dine spor.

Sidste skoleuge i skoleåret 2020/21.
Så nåede vi sidste skoleuge – alle glæder sig nok til den
dejlig lang sommerferie – men for mange er det nok
også en lidt vemodig uge, da de forlader skolen for at
fortsætte skolegangen andetsteds. Lad os hjælpes ad
med at vi alle får en rigtig god sidste uge.
Denne uge vil vi bruge til at få samlet enderne – måske
er der bøger, der ikke er helt færdige…..
Det er nu der skal ryddes op i gemmerne, så ALLE i
kommende uge medbringer:
- Taskebøger
- Biblioteksbøger
- Alle engangsbøger – faglæreren vurderer om bøgerne
skal bruges efter sommerferien.
I løbet af ugen sender vi alt tøj/ fodtøj fra hylderne med
hjem, så læg lige en pose i jeres barns taske til dette –
tak.

Bus skoleåret 2021/22.
Husk at melde tilbage senest d.22.06, om jeres barn skal med bussen
kommende skoleår. Rutens lægges efter jeres tilbagemeldinger.

Vigtige datoer i kommende uger:
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

