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Nyhedsbrev 46/2020
Nyt fra Børnehuset:
Julehygge i november og december 2020
Pga. Corona er vores julehygge lidt anderledes i år end den plejer. Børnene kommer ind
i værkstedet i små grupper, hvor vi så småt er begyndt at klippe julepynt til
garderoben og køkkenet. Vi er også så småt begyndt at lave jule-hemmeligheder
…..såååå ikke kigge og spørge for meget. ☺☺

Børnehusets julefrokost
Torsdag den 3.dec. holder Børnehuset julefrokost. Der skal julehygges, spise lækre
juleretter inkl. dessert, skåles i ”snaps” m.m. En fantastisk juledag, som vi alle glæder
os til ☺

Den store julesmåkager-bage dag
Igen i år har vi valgt at bage lækre julesmåkager sammen med jeres børn.
Småbørnene skal bage tirsdag den 8.december og børnehavebørnene skal bage onsdag
den 9. og torsdag den 10.december. Mmm lækkert ☺

En hilsen fra Iben.
Kære alle
Jeg har efter 5 år i Børnehuset valgt at opsige min stilling. Min sidste dag bliver
derfor mandag d. 30.11.2020. Jeg skal fremover hjem og arbejde fuldtid på kontoret i
min mands virksomhed.
Det har været en sand fornøjelse at lære jer og jeres børn at kende. Tak for godt
samarbejde og tusind tak for lån af jeres fantastiske børn. I vil alle blive savnet.
Pas rigtig godt på jer selv.
Mange Hilsner
Iben
Ibens sidste arbejdsdag.
Mandag den 30.november er det Ibens sidste arbejdsdag i Børnehuset.
Pga. Corona, må vi desværre ikke tilbyde forældrekaffe og være forsamlet, men vi
håber, at når I afleverer og/eller afhenter jeres barn har mulighed for at sige pænt
farvel til Iben i tidsrummet (7.15-15.30 – Ibens arbejdstid) ☺
Vi ønsker Iben al mulig held og lykke med fremtiden ☺ Tusinde tak for din
arbejdsindsats – VI KOMMER TIL AT SAVNE DIG.

Sæt et stort
•
•
•
•

3.dec
11.dec
17.dec
18.dec

Xi kalenderen;
Børnehuset holder julefrokost
Lucia i Brugsen og i skolen (AFLYST pga. Corona)
Julehygge med forældre kl.15.00-17.00 (AFLYST pga. Corona)
Skolens sidste dag inden juleferie. Kirke og risengrød

På Børnehusets vegne, Tina ☺

Nyt fra skolen:
Reflekser.
Det er efterhånden ret mørkt, når jeres børn møder ind i skolen. Husk at
udstyre dem med synlige reflekser.

Varmt tøj og inde sko.
Vi er stadigt en del ude, så husk at give dit barn varmt tøj på/ med i skole. Husk også den
ekstra trøje til indendørs samt inde skoene.

I sandhedens tjeneste.
Torsdag d.19.11 deltager 7./8.klasse i et virtuelt DR show mellem 10 og 12.
Det bliver spændende……..
Hvad er 'I Sandhedens Tjeneste'?
Til 'I Sandhedens Tjeneste' guider DR’s værter, TV Avisens Erkan Özden og DR Nyheders
YouTube-vært Annika Wetterling, eleverne gennem et stort interaktivt nyhedsshow, der
sætter fokus på digital dannelse. Eleverne skal i løbet af to timer prøve kræfter med nogle
af de overvejelser, som journalister dagligt gør sig om etik, relevans og troværdighed, når
der udvælges og bringes nyheder hos DR. Gennem afstemninger skal eleverne blandt
andet tage stilling til, hvilke informationer og billeder de vil vise for befolkningen, hvilke
kilder de vil stole på, og så skal de forsøge at skelne mellem sande og falske informationer.
Derudover får eleverne får et unikt indblik i DR’s nyhedsproduktion og får mulighed for at
dyste mod nogle af DR’s værter i en række udfordringer.

Husk at:
Mandag d.23.11 slutter skoledagen kl.11.45, hvorefter bussen kører hjem 11.50. Lærerne
skal på kursus.
Giver det pasningsproblemer, så giv os en besked, hvis I har behov for, at jeres barn skal
blive i SFO til normal tid. Bemærk I skal selv hente jeres barn.
Vi skal gerne have beskeden senest 16.11.

FN’s Verdensmål.
Uge 48 ændrer vi skemaet.
Alle arbejder i deres klasser sammen med de samme voksne med Verdensmålene som
overordnet emne. FN’s Verdensmål er endnu et af de emne, vi skal arbejde med i løbet af
skoleåret
0.-2.klasse – er sammen med Merete. Birgit og Sara Marie – skoledagen slutter 13.00
3./4. klasse – er sammen med Bo, Marianne og Tove – skoledagen slutter 14.00
5.-8.klasse – er sammen med Karina, Bethina og Mie – skoledagen slutter 14.00
HUSK mandag slutter skoledagen 11.45. Bussen kører 11.50.
Tirsdag til fredag i uge 48 kører bussen 14.05

Kære forældre og børn på Arrild Friskole
Hermed en lille præsentation af mig selv, så I ved hvad der venter, når jeg starter på jeres
dejlige skole i december måned.
Jeg er en ung mand på 36år der er bosiddende i Haderslev med min kone, Bente på 35år,
og vores tre dejlige sønner, Anton på 9år, Alfred på 6år og Otto på 2år. Min kone, Bente, er
også uddannet folkeskolelærer og hun arbejder på Sdr. Bjert Centralskole i Kolding
kommune. Siden 2012 har jeg været ansat på Aabæk Efterskole, hvor jeg har været
efterskolelærer med alt hvad det indebærer. Det der er fantastisk ved efterskole- og
friskoleverdenen, er fællesskabsånden – noget der betyder utrolig meget for mig, og som
jeg vil tage med i min undervisning på Arrild Friskole.
Udover at bruge meget tid på familien og vores dejlige hus fra 1947, så bliver der også tid til
at komme lidt ud i naturen og løbe – noget jeg elsker, da det er med til at lade batterierne
op igen. Derudover ynder jeg at fordybe mig det digitale univers med diverse gadgets og
programmer. Disse vil jeg ligeledes forsøge at ind tænke i min undervisning.
Jeg glæder mig helt vildt til at begynde på Arrild Friskole, til at lære jer alle at kende, og til
at have et godt og konstruktivt samarbejde.
Med venlig hilsen
René Iversen

Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 47:
19.11 18-22 madmænd i køkkenet
Uge 48:
23.11 skoledagen slutter 11.45 grundet lærerkursus – bussen kører 11.50
Hele ugen: Emneuge: FN’s Verdensmål
Uge 49:
30.11 juleklippedag på skolen
01.12 Rene’ Iversens første arbejdsdag på skolen
03.12 18-22 madmænd i køkkenet
Uge 50:
07.12 19-21 Bestyrelsesmøde
Uge 51:
18.12 sidste skoledag
Uge 52: juleferie
Uge 53: juleferie
2021:
Uge 1:
04.01 1.skoledag

Venligst Mie

