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

Nyhedsbrev 25/2021
Prisændringer fra august 2021.
Fra 1.august 2021 er taksterne:
Børnehuset:
• Småbørnsgruppen: 2030,- pr. måned
• Børnehaven: 2142,Skolen:
• Skolepenge: 920,- pr.måned i 12 måneder
Søskenderabat: 2.barn:- 250,Søskenderabat: 3.barn: - 920.• Frugt: 30,- pr.måned i 12 måneder
• Bus: 180,- pr.måned i 12 måneder
Søskenderabat: 2 og efterfølgende børn:- 75,- pr måned i 12 måneder
• Lejrskole: 0.-5.klasse: 500,- opkræves i april/maj 2022
• Lejrskole: 6.-8.klasse: 1000,-.opkræves i april/maj 2022
SFO:
• Fuldtid: 830,- pr.måned i 12 måneder
Søskenderabat:- 280,• Deltid: 495,- pr.måned i 12 måneder
Søskenderabat: -150,• Sommerferiepasning: 330,- pr uge/ 70,- pr dag. Skal aftales forlods.
----------------------------------------------------------------Kære alle.
Vi har brug for, at I melder ind senest næste uge hvis der er sket ændringer
vedr.
• Adresse
• Telefonnummer
• Mailadresse
Oplysningerne skal vi bruge, så vi kan lave nye – korrekte – adresselister til
kommende skoleår.
-----------------------------------------------------------------

Ferietid betyder også at der er mulighed for at rejse til udlandet.
Vi følger de officielle retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet samt
fra Udlændinge ministeriet.
Har I et behov er Corona hotline åben på følgende måde i sommerferien:
Hotline – åbningstider over sommeren
Corona-hotlinen holder åbent fra kl. 9-12 i uge 26 og 27 (til og med fredag den
9. juli 2021), og kan kontaktes på tlf. 7080 6707. Corona-hotlinen åbner i
august, hvis der er behov for det.

Næste nyhedsbrev udkommer uge 31

Nyt fra Børnehuset:
Så begynder sommerferien. Allerede i dag går de først børn af på sommerferie.
Jeg tror det er noget langt de fleste ser frem til… specielt hvis vejret viser sig fra
sin bedste side.
Fredag var hele børnehuset på tur gennem byen. Men høj musik, sang, dans,
flag og balloner gik turen, sammen med alle skolens børn og voksne, rundt i Arrild
for at ønske alle en dejlig sommer. Det hele sluttede med flot dans, fra nogle af
de dygtigste børn på Arrild Friskole.

Torsdag aften var der ansættelsessamtaler til stillingen hos småbørnsgruppen.
Vi har fundet den helt rigtige kandidat, som vi kan offentliggøre i næste uge, når
alle papirer er på plads.
Onsdag var heksen gjort klar til sin flyvetur mod Bloksbjerg. Thewan havde fundet
den helt rigtige heks, så vi var sikre på at det var den rigtige vi fik sendt afsted.
Båltale var der ikke noget af, men Midsommersangen og HekseMutter blev
sunget sammen med børnene, da bålet blev tændt. Herefter stod den på pølser

og brød.

Ellers er ugen gået med vores vanlige aktiviteter. Besøg i gymnastiksalen for
både småbørn og børnehavegruppen, babysalmesang, gåtur til Præsteskoven….
Ja der er gang i den.

I SFOen er der dryppet med stearin. Det var mega sjovt. Ja og ellers har man

nydt det skønne vejr og lege både inde og ude

I næste uge er de første børn som sagt begyndt at gå på sommerferie. Husk
derfor at SFOen møder ind her i Børnehuset.
Opfordring! 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.
Til slut vil vi allerede nu ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.
Med venlig hilsen Børnehuset
Sæt stort X i kalenderen:
•

UGE 26-32
(Sommerferie. SFOen er i Børnehuset med mindre
andet meldes ud)
• 9. august
Ny personale starter i BørneHuset
• 19. august
Gruppe Opdelingsfest
Uge 37-38 Tema-uger

Nyt fra skolen:
Sidste skoledag.
Sikken festlig start med gåturen rundt i byen, hvor vi kan sige byens indbyggere
samt andre fremmødte tak for et godt år og for alles opbakning. Det er dejligt at
vi igen må foretages os noget sammen - alle sammen – børnehus og skole.
På Facebook vil I snart kunne se de dejlige billeder.
I dag sagde vi farvel til en del små og store.
Borgla`rka, Signe, Mai, Nanna, Silje, Ida Marie. Mads, Emil, Lasse, Nicklas,
Isak, Magnus, Merete og Nanna.
Vi ønsker jer al mulig held og lykke på jeres videre vej.
Vi måtte også sige farvel til Birgit og Renè. De samme ønsker sender vi jeres
vej.
I august glæder jeg mig til at præsentere skolens nye elever.
Bus behov 2021/22
Jeg mangler stadigt tilbagemeldinger fra mange hjem. Tak til jer der har
henvendt sig.
Til de hjem, hvor barnet slutter sin skolegang her
Husk at få flyttet materialer mm. over på andet drev senest d.01.08.2021.
UNI LOGIN følger barnet.
Husk også at vi ifølge GPDR lovgivningen er forpligtet på at makulere alt i elev
mappen – straks/ eller efter 2 måneder. Alt efter hvad I har ønsket på
indmeldelsespapirerne.

Glemte sager
Vi er på skolen næste uge mellem 8.00 og 14.00 (ikke fredag).
Til kommende 7.klasse.
Torsdag udsendte jeg info til alle hjem vedr. konfirmation i kommende skoleår.
God sommer
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer. Gid solen må varme
jer og roen falde over alle.
Vi ses igen d.09.08.2021.kl.8.15.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 26
28.06 ansættelsessamtaler ny lærer
Uge 26 – 31 incl. Sommerferie
Uge 32
09.08. - 1.skoledag

Venligst Mie

