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Nyhedsbrev 04/2021
Nyt fra Børnehuset:
Fastelavn
Nu er det snart fastelavn, og det vil sige ”fest og ballade-tid” ☺ I uge 5 og uge 6 har
vi emneuge ”Fastelavn”, hvor vi vil lave forskelligt fastelavnspynt. Vi slår Katten af
tønden TORSDAG DEN 11. FEBRUAR. (Børnene må gerne møde udklædte i Børnehuset
den dag). Gælder både Småbørnene og børnehavebørnene. Børnene vil slå Katten af
tønden i Børnehuset.Vi vil kåre en Kattekonge og Kattedronning, hygge med lidt godter
og ikke mindst nyde hjemmebagte fastelavnsboller, som børnene har bagt. Mmm
lækkert – vi glæder os alle sammen ☺

FASTELAVN 2021
Uge 5 + 6
SMTTE model:
Sammenhæng: Fastelavn er en tradition i Børnehuset, og den er baseret på forskellige
værksteder, hvor der bl.a. fremstilles forskelligt pynt samt en fastelavnsfest, hvor
der slås katten af tønden, spises fastelavnsboller og synges fastelavnssange.
Vi kommer rundt om alle de 6 temaer i læreplanerne.
Mål: Børnene viser lyst til at deltage i de aktiviteter der foregår. Alle inddrages i
aktiviteterne for at være en del af fællesskabet.
Udvikling af sociale kompetencer – lære at vente på tur, nogen vinder og at andre får
opmærksomhed.
Børnene kommer udklædte til fastelavnsfesten
Tegn: Børnene er interesseret og deltager aktivt.
Børnene har lært at vente på tur – bl.a. ved tøndeslagning
Glæde ved at komme udklædte til festen – nyde at vise sig frem.

Tiltag: Der vil i forskellige værksteder blive klippet og klistret. (fastelavnstønder,
katte, masker mm.)
I
I køkkenet vil der blive bagt fastelavnsboller
Der skal males fastelavnstønder
Der vil blive sunget fastelavnssange
Vi holder fastelavnsfest d. 11. feb., hvor børnene kommer udklædte og vi skal slå
katten af tønden (vi finder en kattekonge og kattedronning), synge fastelavnssange og
spise fastelavnsboller.
Der vil komme billeder op i køkken hvor forældre kan se billeder for ugerne op til og
fra selve fastelavnsfesten.
Evaluering: Evaluering i grupperne og til kommende personalemøde.

Hvad er feber?
Normal temperatur er op til 37 om morgenen og op til 37,5 om aftenen. Temperaturen
måles bedst i endetarmen – efter at barnet har været i hvile ca. 20 minutter. Feber er
tegn på sygdom, men siger ikke noget om, hvor alvorligt sygt barnet er. – Børn får
hurtigere høj temperatur end voksne. – Antibiotika hjælper ikke på virusinfektioner,
men det er noget barnet selv skal bekæmpe. Panodil bør kun gives, hvis barnet har
smerter og du ved hvad det fejler, er blevet set af læge.
Barnet bør være feberfri et døgn efter sygdom inden det sendes i daginstitution igen,
ellers risikere man at feberen vender tilbage og der vil være smittefare.
Dårlige tegn:
Sløv – ligeglad
Drikker sparsomt
Dårlig kontakt, irritabel
Bleg, gusten, gråbleg
Besværet vejrtrækning
Ligger sløvt i sengen
Kan IKKE bøje hovedet ned mod brystet
Blodudtrædning i huden
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Xi kalenderen;

Uge 5+6
11.feb
Uge 11+12
25.marts
29.,30.+31 marts
12.april
14.maj
27.maj
28.+29.maj
Uge 22+23
8.juni
16.juni
23.juni

Emneuger - Fastelavn
Fastelavnsfest
Emneuger – Påske
Påskefrokost
LUKKET
Generalforsamling – Velmødt.
Lukket
Bedsteforældredag
Discofest med overnatning Blå gruppe
Emneuger – Vadehavet
Sommerudflugt
Sommerfest med afslutning 16.30-19.00
Skt. Hans i Børnehuset

På Børnehusets vegne, Tina ☺

I dag sagde vi så farvel til Tina.
At tage afsked er altid en svær opgave – det letter, når vi ved, at
afskeden ikke skyldes uenigheder men er et afsæt for nye oplevelser.
Alle os på Arrild Friskole og Børnehus – børn og voksne – ønsker Tina
al mulig held og lykke i fremtiden.

I februar måned klarer vi os uden en afdelningsleder i Børnehuset.
I skal endelig kontakte mig, Mie, hvis der er noget – og henvend jer selvfølgelig
også til alle ansatte i Børnehuset.
Det er lettest at kontakte mig på følgende måde:
Direkte telefon 44128459
Mail: skolen@arrildfriskole.dk

Som jeg tidligere har infomeret om, så holdt vi ansættelsessamtaler i tirsdags.
Valget faldt på Rene’ Gjelstrup Klinge. Rene’ er uddannet pædagog og har arbejdet
indenfor faget i mange år.
Rene’ starter hos os d.01.03.2021.
Vi glæder os til samarbejdet.

Her et lille skriv fra Rene’:

Kære forældre.
Jeg er pr. 1. marts ansat som afdelingsleder i Børnehuset ved Arrild Friskole, og
derfor får I allerede her en kort præsentation af mig.
Mit navn René Gjelstrup Klinge og jeg er 43 år gammel. Jeg bor i Skærbæk sammen
med min kone Heidi, der er skolelærer, samt vores tre drenge på 3, 11 og 12 år. Min
fritid går med at ”vende plader” som DJ, enkelte lyd- og lysjobs, dømme håndbold
og hygge med familien.
De sidste 13 år har jeg arbejdet som souschef i en aldersintegreret institution i
Tønder Kommune. I den periode har jeg haft fornøjelsen af primært at være tilknyttet
børnehavegrupperne, men jeg har også haft mange timer i småbørnsgruppen.
Derudover har jeg tidligere været ansat i en SFO, også i Tønder kommune.
Hver uge befinder børn sig i dagtilbud i mange timer. Derfor er det vigtigt, at vi
sammen skaber en dagligdag med fokus på at fremme børnenes trivsel, læring og
udvikling. Dette er ikke kun vigtigt for det enkelte barn her og nu, men har stor
betydning for barnets fremtid.
Et godt forældre samarbejde er for mig særlig vigtigt. Det er jer, der er eksperter på
jeres børn. Derfor glæder jeg mig til at møde jer alle sammen.
Jeg ser også frem til at arbejde sammen med personalet i institutionen. Sammen
skal vi skabe det bedste sted at være barn.
De bedste hilsner
René Gjelstrup Klinge

Nyt fra skolen:
Endnu en uge er gået.
Vi er så stolte af jeres børn – de hænger godt i og deltager fint i undervisningen. Så I kan
roligt klappe jer selv på skulderen.
Husk at hvis I har et behov for pasning, skal I endelig sige til. Ligeså hvis I oplever at jeres
barn ”mistrives” i fjernundervisningen. Vi forsøger via vores ”samvær” med jeres børn at
lure på, hvordan det går. Så måske er det os, der henvender os til jer med en plan om
fremmøde.
I kalenderen har vi noteret, at vi afholder emnedag d.08.og 09.02. Disse har vi valgt at
udsætte.
Det er endnu uvist, hvornår vi må starte i skole igen – og hvem der må komme først…..
Vi afventer……

Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 05
01.02 19-22 Bestyrelsesmøde
Uge 06
08 og 09.02 emnedage: Sundheds- og seksualundervisning - udsat
Uge 07
Hele ugen: skolens elever holder vinterferie
Uge 08
22.02 19-21 Fællesmøde bestyrelse og skolens personale: Digital dannelse
Uge 09
01.03 SH 0. og 1./2.klasse
SH 3./4.klasse
19-22 Bestyrelsesmøde
02.03 SM på kursus
04.03 SH 7./8.klasse
Uge 10
08.03 SH 1./2.klasse
SH 5./6.klasse
Uge 11
11.03 Lærerpersonalet deltager i Regionsmøde – skoledagen slutter 14.00
Uge 12
22.03 19-21 Bestyrelsesmøde
Uge 13

Hele ugen: påske ferie – begge huse er lukkede.

Husk generalforsamlingen d. 12.04.2021

Venligst Mie

