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

Nyhedsbrev 19/2021
Modtager du mails fra skolen?
Vi får i øjeblikket nogle henvendelser fra forældre, der ikke modtager vigtige mails fra skolen.
Vi har været alle vores maillister igennem og har rettet de fejl, der blev fundet.
Vi erfarer, at de mails vi sender ud via vores årgangsgrupper ender i spam. Tjek derfor altid
om der skulle være kommet en vigtig mail der. Ligger mail i spam, skal du tilføje afsenderen
til dine kontakter, dermed acceptere du afsender. Dette er dog ingen garanti for, at du ikke
fremover skal tjekke din spam.
Kan du ikke finde en mail sendt fra skolen, så slet de mails der ligger i spam, da det kan
skyldes at spam er fuld, og dermed ikke kan modtage flere mails.
Hvis du ikke kan finde mails i spam, skal du kontakte Bethina på bethina@arrildfriskole.dk,
så undersøger hun hvori problemet ligger.
Husk også altid at give os en besked, hvis du ændrer din mailadresse.

Nyt fra Børnehuset:
Så er en kort uge overstået. Vi er nu alle taget på en forlænget weekend eller miniferie om
man vil.
I de tre dage, som ugen har været, har vi sagt ”hej” til en ny dreng til børnehavegruppen. Det
er dejligt med nye ansigter i huset. Stort velkommen til hele familien.
Vi har også været i gymnastiksalen med børnehavegruppen, og de mindste har lavet motorik
på stuen og på deres legeplads.
I småbørnsgruppen er der blevet malet flotte blomster med
børnenes håndaftryk. De pynter rigtig fint på stuen. Næsten alle
børn i denne gruppe har også på skift været med i køkkenet.

De kommende skolebørn har været med på kontoret for at lave skoleopgaver. Der blev blandt
andet lavet memoryspil med rim ord. Det var lidt svært, men det lykkedes. De glæder sig SÅ
meget til at starte i skolen.
Bedsteforældredagen om to uger, er som sagt aflyst, da vi ikke har modtaget nye
forholdsregler omkring den slags arrangementer. Måske vi kan arrangere noget i efteråret,
hvis der åbnes mere op. I stedet vil vi plante blomster sammen med børnene, så traditionen
trods Covid-19 kan fortsætte. Alle børn bedes derfor medbringe en blomst/plante i uge 21.
Ellers går dagene med kompetencehjul, leg, kreative aktiviteter og masser af sang, hvor
specielt Anemonesangen er blevet en favorit.

Vil ønske jer alle en dejlig Kr. Himmelfartsferie, og glæder os til at se jer i næste uge igen
Med venlig hilsen Børnehuset.

Sæt stort X i kalenderen:
•
•
•
•
•
•
•

19. maj
28. og 29. maj
31.5/1.6
Uge 22 og 23
8. juni
16. juni
23. juni

Jane fri
Diskofest med overnatning Blå Gruppe
Dorte på kursus i Fredericia.
Emneuger Vadehavet
Sommerudflugt
Sommerfest med afslutning 16.30 – 19.00
Skt. Hans i Børnehuset

Nyt fra skolen:
3 skoledage og vupti så er det weekend igen.
Velkommen.
I mandags sagde vi velkommen til Petronel. Også velkommen til hans familie.
I denne uge har vi også sagt goddag til Claus. Claus er i virksomhedspraktik hos os frem til
sommerferien. Han er på arbejde tirsdag og torsdag.
Skole- hjem samtaler:
Vi har i denne uge afholdt skole-hjemsamtaler. Tak for gode snakke – virtuelt eller med fysisk
fremmøde. Forude venter 7./8.klasses samtaler d.26.05.
Tests.
I uge 20 bliver vi testet mandag og onsdag – begge dage mellem 8.00 og 10.45. Husk
sygesikringsbeviset – eller tage et billede på mobiltelefonen.
Udover testmuligheden på skolen kan alle blive testet her:
Carelink er til stede i kommunens haller på følgende tidspunkt:
Tønder, Kærgårdsvej 1: Mandag – fredag fra kl. 07.00-21.00 – Lørdag og søndag fra kl. 09.00-21.00
Toftlund hallerne: Mandag og torsdag fra kl. 09.00-18.00 og fredag fra 09.00-17.00 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. 10.00-17.00 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)

Trivsel
I uge 22 og 23 er vi så heldige, at vores børn får gavn af trivselsmidlerne, som staten har
afsat til trivselsarbejde efter en anderledes skoleperiode grund OVID 19. Derfor får vi besøg
af Tønder Ungdomsskole, der har en dag sammen med eleverne

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 20
Uge 21
24.05 2.pinsedag
26.05 KJ feriefridag
Skole-hjemsamtaler 7./8.klasse
Uge 22
01.-04. skoletur for 0.-6.klasse

7./8.klasse projektuge
03.06 Teambuilding 7./8.klasse – vi får besøg af Tønder Ungdomsskole
Uge 23
09.06 generalforsamling
10.06 Bevægelsesdag 0.-2. og 3./4 – vi får besøg af Tønder ungdomssskole
5./6. besøger Højer gård til en ”maddag med naturens råvarer”
ML feriefridag
11.06 ML feriefridag
Uge 24
15.-18.06 skoletur for 7./8.klasse
Uge 25
23.06 ML feriefridag
25.06 sidste skoledag
Uge 26
Uge 26 – 31 incl. Sommerferie
Uge 32
09.08. - 1.skoledag

Husk generalforsamling 09.06.2021

Venligst Mie

