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Nyhedsbrev 15/2021
Nyt fra Børnehuset:
I denne uge har vi sagt velkommen til Kensi, der er startet i vores småbørnsgruppe.
Velkommen til hele familien.
Mandag var børnehavegruppen på tur i byen. Vi besøgte kælkebakken og den lille sø,
hvor en enkelt lige skulle mærke om vandet var koldt, med en våd flyverdragt som
resultat😉 Mandag får vi også altid leveret varer fra Brugsen. Her har nogle fra
småbørnsgruppen hjulpet med at sætte på plads og lave brød efterfølgende.
Vi har også besøgt gymnastiksalen med både store og små i løbet af ugen. Der har
været gang i det helt store samarbejde i denne uge. Der er bygget kæmpe togbaner,
som strakte sig fra bagerst i legerummet og helt ud til garderoben og køkkenet. Det
er dejligt at se hvordan børnene samarbejder og hvordan de små spejler sig i de
store i legen.

Vi har også udnyttet det dejlige vejr i ugens løb. Solen har rigtig vist sig fra sin
bedste side, så alle har været en del mere ude end de plejer. Det har også betydet
dejlig trætte børn.
En lille opfordring er at huske at få fyldt skiftetøjskassen op.

Thewan har i løbet af denne og sidste uge været i gang med at lave kompetencehjul
på alle børnehavebørn, så vi nu kun mangler en enkelt gruppe. Herefter er det
småbørnsgruppen der skal i gang. Kompetencehjul er et pædagogisk redskab der giver
os et indblik i børnenes udvikling på de seks læreplanstemaer (krop og bevægelse,
sprog, kultur, natur, alsidig personlig udvikling og social udvikling). Ved at vi får et
bredt overblik, kan vi bedre planlægge aktiviteter der udvikler børnenes kompetencer
på de områder der måske ”halter” lidt. Vi kan også bruge hjulene i vores evaluering af
aktiviteter. Opnåede børnene den ønskede læring? Hvad virkede og hvad virkede ikke,
hvad skal ændres til en anden gang og hvad kan bruges igen.

Vi har brugt tiden i de sidste par uger på at lave lidt udsmykning, nu hvor påskepynten
er taget med hjem. Der laves stadig vindklokker, med dem der ikke har nået endnu, og
klippes og klistres i værkstedet, så der er godt gang i det kreative.
Vi skal i den kommende fremtid i gang med evalueringen af den styrkede pædagogiske
læreplan. Her skal evalueres mange ting. Fungerer det pædagogiske læringsmiljø som
det skal, inkluderes alle børn, er vores løbende evalueringer gode nok, er
planlægningen af aktiviteter og indretning godt nok osv. Det er også meningen at
børnene skal inddrages heri i det omfang der er muligt. Det bliver spændende at
dykke ned i.

Sæt stort X i kalenderen:
• 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
Uge 22 og 23
8. juni
16. juni
23. juni

Dorte på kursus i Fredericia.
Emneuger Vadehavet
Sommerudflugt
Sommerfest med afslutning 16.30 – 19.00
Skt. Hans i Børnehuset

Nyt fra skolen:
I uge 16 fortsætter vi det kendte skema fra uge 14 og 15.
Solen skinner.
Hvor er det dejligt, at solen får mere magt. Det gør det sjovere at lege udendørs –
fodbolden er igen kommet frem. Selvom det er varmt midt på dagen, er det stadig en god
ide med det varme tøj/ fodtøj, vi bevæger os ud i undervisningen – måske også på
tidspunkter, hvor det ikke er så varmt.
Trivsel.
I denne uge har 5./6.klasse haft besøg af Emilia og Mia fra Danske skole elever. De har,
sammen med klassens elever og lærere, arbejdet med trivsel. Dagen var krydret med
snak og aktiviteter. Det så sjovt og spændende ud. Børnehavebørnene var ligeledes
meget optaget af, hvad ”de store” havde gang i. Se billederne på Facebook.
Test i uge 16.
I uge 16 får skolen besøg af kommunens Covid 19 podere tirsdag mellem 11 og 13 samt
torsdag mellem 8 og 10.
Jeg håber alle fortsat vil benytte sig af tilbuddet, så vi passer på os selv og hinanden.
”Ved et positivt testresultat orienteres testpersonen via det telefonnummer, som er angivet
på journalarket (for elever videregives information via skolen). Det negative testsvar kan
kun ses via Sundhed.dk eller Sundhedsappen og vil være tilgængeligt fra 24-48 timer efter
testen” oplyser Tønder Kommune.
5.-8.klasse.
Så er det i næste uge, I alle skal i skole igen – fysisk. Vi glæder os til at se jer alle igen.
Husk alle jeres materialer samt jeres Chrome Book.
I løbet af uge 16 følger yderligere informationer om den kommende periode. Jeg afventer
stadig retningslinjerne.

Feriefridage
Personalet er i gang med at afvikle deres sidste feriefridage. Det vil betyde, at jeres børn
måske få en anden underviser i enkelte timer.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 16
21.-23.04 Rikke er på AMR kursus
Uge 17
Uge 18
03.05 Bestyrelsesmøde
05.05 Fagdag – sprog og NT
SH 1.klasse
06.05 Fagdag – sprog og NT
Uge 19
11.05 SH 2.klasse/ SH 3./4.klasse
12.05 SH 5./6.klasse
13.05 Kristi Himmelfart
14.05 fridag
Uge 20
Uge 21
24.05 2.pinsedag
26.05 SH 7./8.klasse
Uge 22
01-04.06 0.-6.klasse tager på skoletur
Uge 23
09.06 Generalforsamling
Uge 24
15.-18.06 7./8.klasse tager på skoletur til København
Uge 25
25.06 sidste skoledag
Uge 26
Uge 26 – 31 incl. Sommerferie

Husk generalforsamlingen 09.06.2021

Venligst Mie

