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Nyhedsbrev 38/2021
Fotografering.
Så blev alle børn fotograferet. Fredag fik alle en slip med hjem.
Så kan I se billederne, der er taget. Husk der er ingen
købekrav. Jeg har valgt, at alle fik taget søskende billeder –
brug dem eller lad være 😊
Børnene var rigtigt dygtige – ”selvom man fik stjerner i øjnene”

Nyt fra Børnehuset:
Efter et par uger med en del sygdom hos børnene, er det nu de voksne der er
ramte. Vi har derfor ikke fået arbejdet helt så meget med cirkus som vi gerne ville,
og derfor også et noget kortere nyhedsbrev i denne uge.
Gåturene og besøg i kirken har været aflyste i denne uge, hvorimod
gymnastiksalsbesøgene og hygge i grupperne stadig er blevet gennemførte.
Torsdag havde vi besøg af fotografen, hvor alle børn og voksne blev foreviget.
Næste uge er sidste uge med cirkus og vi håber børnene har lyst og overskud til
at optræde for hinanden. Det har været et par skønne uger indtil videre, og
børnene har været utrolig optaget af at være med i processen. Vi slutter med
hygge med popcorn og Sun Lolly is én af dagene.
Småbørnsgruppen har rigtig fået indviet deres nye store legeplads. Der er godt
nok givet meget plads som de rigtig kan bolte sig på.

I børnehavegrupperne er ugen også gået med en del leg udenfor. Ugen startede
med rigtig fint vejr som blev godt udnyttet inden den har stået på spredte byger
her
de
sidste
dage.

Forældremøde.
Som jeg skrev i sidste uge, så afholdes der forældremøde d. 26. oktober hvor vi
forventer at alle børn er repræsenteret med 1 eller 2 forældre. Der kommer
invitation ud i den kommende uge. Ud over et oplæg omkring førstehjælp til børn
i alderen 0-6 år, så vil både småbørnsgruppen og børnehavegruppen komme
med et lille oplæg om hvad der rør sig i grupperne nu og frem mod sommerferien.
Der vil også blive afholdt valg til forældrerådet, hvor vi lige nu her Vibeke (mor til
Lukas), Sandra (mor til Emilius) og Simoen (mor til Johan og Philip). Vi har netop
afholdt møde og fik mange spændende aktiviteter lagt i støbeskeen for jer alle.
Vi skal have valgt 1 eller 2 ekstra idet den sidste repræsentant er flyttet fra byen.
Kan allerede nu sige, at det kun drejer sig om 3 måske 4 aftenmøder af ca. 1-1½
times varighed. Til slut så vil Susanne Ockens også deltage og kort fortælle lidt
fra bestyrelsen. Så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
Legestue.
Vi har haft efterspørgsel på om vi ikke
måtte have ”Åben Legestue” igen, nu her
hvor stort set alle restriktioner er ophævet.
Vi har drøftet dette og har besluttet at vi
igen starter op. Dog ønsker vi ikke besøg
hvis barnet eller forældre viser tegn på
forkølelse eller anden sygdom, og lige
som resten af husets brugere, så skal man
starte dagen med at vaske og spritte
hænder når man kommer. Vi vil gerne
bede dem der ønsker at komme på besøg
om at kontakte os først, så vi ved hvor
mange der kommer. Dette gøres til tlf. nr.
30138403

Følgende datoer vil der være legestue:
Fredag d. 29. oktober
Fredag d. 26. november
Fredag d. 10. december
Fredag d. 21. januar

Fredag d. 4. marts
Fredag d. 18. marts
Fredag d. 29. april
Fredag d. 27. maj
Fredag d. 10. juni
Alle dage er fra kl. 9.00-10.30
Sæt stort X i kalenderen:
•
•

Uge 37-39
26. oktober

Tema-uger. Vi skal arbejde med temaet cirkus
Forældremøde med førstehjælps instruktør.

Vi har modtaget dette fra Tønder kommune vedr. forkølelse og RC virus
Vedr. RS-virus:
Kære forældre og personale i daginstitutioner.
Normalt er luftvejsinfektionen RS-virus noget, vi mest ser om vinteren. Sådan er det imidlertid
ikke i år. Lige nu er der ekstraordinært mange tilfælde af RS-virus i Danmark og ikke mindst i
Tønder. Derfor vil vi fra sundhedsplejen gerne bede jer som forældre og personale læse
nedenstående, så vi i fællesskab kan være med til at forebygge smittespredningen.

Forkølelse (rhinitis, pharyngitis, laryngitis) og virushalsbetændelse (tonsillitis acuta):
En sygdomsgruppe, der kan skyldes mange forskellige virus, som særligt angriber
slimhinderne i svælg og luftveje. Disse sygdomme er hyppigt forekommende, specielt hos
mindre børn.
Om smitte:
Smitte overføres med luftvejssekret via hænder eller genstande eller ved dråber, der hostes
eller nyses ud i luften.
Smitteperiode:
Fra døgnet før symptomerne sætter ind til ca. 5 døgn efter udbrud.
Forebyggelse:
Som forældre kan man være med til at forebygge smittespredning ved at holde sit barn
hjemme når det har feber og er påvirket af forkølelsen.
I en institution er god håndhygiejne den vigtigste forholdsregel for at nedsætte smitterisiko.
Man bør vaske hænder hyppigt og altid efter at have tørret næse. Jævnlig udluftning er vigtig.
Nys/host i et papirlommetørklæde, efterfulgt af håndhygiejne − i nødstilfælde i ærmet.
Legetøj bør vaskes hyppigt, når der er mange børn med forkølelse.

Symptomer:
De mest almindelige symptomer er snue, hæshed, hoste, ondt i halsen og synkesmerter, alt
efter hvor infektionen sidder. Ofte er børn trætte, irritable, mister appetitten og trækker
vejret gennem munden på grund af tilstopning af næsen. Mindre børn kaster undertiden op.
Da små børn ofte får feber ved almindelig forkølelse, kan sygdommen minde om influenza.
Ved stærk forkølelse kan der være temperaturforhøjelse, kraftig snue med pusflåd eller
kraftig hoste, der hindrer børnenes almindelige aktivitet. Hævelse af slimhinden i struben
kan hos mindre børn give falsk strubehoste (pseudocroup), som viser sig ved gøende hoste
og besværet vejrtrækning.
Nogle virus angriber specielt de nedre luftveje og giver bronkitis eller lungebetændelse.
Særligt respiratorisk syncytialvirus (RS) kan i de første leveår forårsage bronkitis og
lungebetændelse, mens det hos større børn og voksne oftest kun medfører almindelige
forkølelsessymptomer. RS-virus ligner en almindelig
forkølelsesvirus med løbenæse og hoste. Der udvikles sej slim i luftvejene, som kan være
svært for de helt små at hoste op. Derfor er det oftest hos børn på 0-6 måneder, der kan
være behov for indlæggelse.
Komme i institution:
Når barnet er rask – dvs. når barnet er feberfrit og kan deltage i de almindelige aktiviteter i
institutionen uden at være påvirket af sin forkølelse/sygdom. Mens der er megen RS-virus i
omløb, kan du overveje, om dit lille barn kan være sammen med færre mennesker end
normalt. Forældre og ældre søskende med forkølelse kan sørge for god håndhygiejne og
undgå at kysse barnet i ansigtet.
Mvh.
Sundhedsplejen Tønder kommune

Nyt fra skolen:
Idræt 4.-8.klasse
Eleverne i 4.-8 klasse skal huske deres cykler og cykelhjelm mandag d. 27.
september og mandag d. 4. oktober.
Vi skal arbejde med den teoretiske og praktiske udførelse af korrekt teknik samt
bevægelsesanalyse.
Aktiviteten vil foregå omkring: søen, kælkebakken, krat, og fodboldbanen

Velkommen til Lars.
Fredag d.01.10. 21 byder vi Lars velkommen som skolens nye lærer – og
klasselærer i 4./5.klasse.
Nedenfor er et lille skriv fra Lars.

Hej alle børn og voksne på Arrild Friskole.
Jeg hedder Lars og er den nye lærer på skolen. Jeg glæder mig til at møde jer,
når jeg starter d. 1. oktober. Jeg skal have rigtig mange af jer, elever, til
forskellige fag, så vi må se, hvor hurtigt jeg lærer jeres navne ;-)
Jeg bor i Tønder sammen med Charlotte. Vores 3 børn er voksne og bor i
Aarhus, Svendborg og København, hvor de arbejder eller studerer. Vi flyttede til
Tønder i 1996 og jeg er kommet til at elske den måde historie, natur og kultur
smelter sammen på i vores del af Danmark. Før vi landede i Tønder boede vi 5
år i Nordnorge, langt nord for Polarcirklen, i en lille bygd, hvor der var elge i
skolegården om vinteren og solen ikke gik ned om sommeren. Her skete der
kun det, som mennesker ville og holdt sammen om, hvilket jo også er årsagen
til, at Arrild Friskole findes.
Jeg er en stor tilhænger af at holde fokus på det der lykkes, når vi øver os og
fejler. I skolen og i livet. At prøve og fejle kræver en vis portion risikovillighed og
det er nemmest at have noget på spil, når man også er tryg, så jeg vægter
trivsel højt.
At kunne forklare andre hvad man ved, mener eller føler er også en færdighed,
som i min verden ikke kan undervurderes. Eleverne vil opleve, at jeg stiller
mange spørgsmål, som ikke kan besvares med ”ja” eller ”nej”. Det er fint at
være nysgerrig og det glæder mig, når nogen stiller et godt spørgsmål.
Min familie og mine venner, min bålplads og have, min motorcykel er vigtige
ingredienser i mit liv og altid opdukkende projekter i huset betyder, at jeg aldrig
har svært ved at få tiden til at gå.
Nyt skema
At vi nu igen er fuldtallige, betyder også at jeres barn får ændret skema fra
d.01.10.2021. Skemaet er kommet med hjem i tasken i fredags.
Samtykke.
Tak for de mange samtykker, jeg har fået vedr. Covid-19 testene. Det er
betryggende. Husk du kan endnu nå at sende samtykke med dit barn i skole.
Husk også at ALLE elever i 6.-8.klasse skal aflevere NYT samtykke før
01.10.2021, for at de fortsat må blive testet.
Naturvidenskabsdag
Torsdag d.30.09 deltager eleverne i 6.-8.klasse sammen med Bo i en
naturvidenskabsdag på tønder Gymnasium. Her arbejder eleverne med
forskellige naturfaglige opgaver.
HUSK buskort, da offentlig transport benyttes.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 39
30.09. eleverne i 6.-8.klasse til Naturvidenskabs dag i Tønder med BC
01.10 Lars Olesen har 1.arbejdsdag – velkommen.
Uge 40
04.10 SH 0./1. og 2./3.
Bestyrelsesmøde 19-21
05.10 Legepatruljedag – 4 elever fra 4./5.klasse med BC
07.10 SH 2./3.
Uge 41
14.-15.10 Færdsel og motion
Skolens elever holder efterårsferie

Husk indskrivning til kommende 0.klasse d. 04.11.2021
Husk teaterforestillningen d.25.11.2021

Venligst Mie

