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Nyhedsbrev 39/2021  
 
Nyt fra Børnehuset: 
Endnu en uge er gået, og igen har der været frafald af både børn og voksne. 
Ugen var den sidste af tre med temaet cirkus. På tirsdag vil børnehavebørnene 
optræde for hinanden med små opvisninger som de har øvet sig på i løbet af de 
sidste uger. Det bliver også mærkeligt at møde ind i huset, når al den flotte 
cirkuspynt tages ned. Men så er det godt der snart er et nyt tema som vi skal 
arbejde med. Disse er planlagt til ugerne 44 og 45, og mon ikke efteråret og 
måske halloween også vil kunne opleves i huset? 

Ugen er også gået med babysalmesang i kirken. Vi har to gange endnu, og det 
er en aktivitet som både børn og voksne nyder utrolig meget. 

 

 
Børnehavegruppen og småbørnsgruppen har været over i gymnastiksalen, hvor 
der øves alt lige fra cirkus kunstner til motoriske færdigheder, ja eller at lære de 
sociale spilleregler. Vi nyder meget tiden i gymnastiksalen, da børnene får 
trænet så mange færdigheder som de vil kunne bruge i deres fremtid. 

Vi er i forrige uge startet op på at få lavet kompetencehjul på alle børn. Dette har 
dog været lidt svært, idet vi har haft mandefald i gruppen. Men vi er godt på vej, 
og heldigvis er vi startet tidligt op med denne runde. Arbejdet med 
kompetencehjul betyder i praksis, at det pædagogiske personale sidder og 
vurderer hele gruppens børn, for at finde ud af hvor man med fordel vil kunne 
sætte ind. Viser en hel gruppe nu, at der er lidt udfordringer omkring det sociale, 
eller grov motoriske, så vil vi kunne lave aktiviteter i det daglige, der netop går 
ind og arbejder med disse områder.  



 

Husk vi starter åben legestue op igen d. 29. oktober. 

Husk at tilmelde jer, og husk at starte jeres besøg i huset med at vaske og spritte 
hænder. Vi glæder os til at møde jer. 

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

 Uge 37-39 Tema-uger. Vi skal arbejde med temaet cirkus 
 Uge 42 Efterårsferie. 
 26. oktober Forældremøde med førstehjælps instruktør. 
  
 Uge 44-45 Temauger  
 Uge 46-47 Juleklippe/klister og pynte i svømmehallen 
 23. nov. Bedsteforældredag med forskellige værksteder 

Uge 48-49 Vi laver julehemmeligheder 
 
------------------------------------------------- 
 
Nyt fra skolen: 

 
Velkommen. 
Endelig oprandt dagen. I dag har vi sagt velkommen til 

samling 
og har i dag været rundt i de fleste klasser. 
Alle har glædet sig  
Se også billedet på Facebook. 
 

 
 
 
 
 



Naturvidenskabsdag. 
6.-8.klasse var i går en tur i Tønder. Mere præcist på Tønder Gymnasium. 
Dagens emne var de naturvidenskabelige fag. Det var en super dag, hvor 
eleverne prøvede kræfter med mange sjove ting. For nogle var det 
grænseoverskridende at rense en fisk  for andre var opgaver med ild mest 
spændende. 
Det er fantastisk at få et så godt tilbud. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Idræt 4.-8.klasse 
Eleverne i 4.-8 klasse skal huske deres cykler og cykelhjelm mandag d. 04. 
oktober og mandag d. 11. oktober. 
Vi skal arbejde med den teoretiske og praktiske udførelse af korrekt teknik samt 
bevægelsesanalyse. 
Aktiviteten vil foregå omkring: søen, kælkebakken, krat, og fodboldbanen  
 
Marianne og Bo 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Legepatrulje. 
På tirsdag skal 4 elever fra 4.-5.klasse på kursus sammen med Bo. 
De skal oplæres i at være legepatrulje. Det vil sige, at de får gode aktiviteter 
præsenteret, som de efterfølgende skal introducere for resten af skolens elever. 
Det bliver spændende. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Test 
I næste uge kommer poderne TORSDAG fra kl.8.00. Nu er det for alle elever, der 
er fyldt 9 år samt personalet. 
Tak for at I så hurtigt har returneret nye underskrifter.                                               
Der kommer hele tiden nye retningslinjer, som vi må forholde os til. Jeg synes, 
det er dejligt, at vi alle fortsat kan blive testet en gang ugentligt. Det er 
betryggende for fællesskabet. 
Har dit barn ikke haft ny underskrift med, kan det sagtens nås næste uge. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Færdsel/motionsdag  
 
Færdsel torsdag d. 14. oktober: 
Information om afvikling af færdsels-dagen. 
 I år skal alle  

 Vurdering af tilskadekommen. 
 Eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område. 
 Eleven kan give førstehjælp ved tilskadekomst i trafikken. 
 Eleven kan tilkalde hjælp fra en voksen. 
 Eleven kan foretage et alarmopkald, hvor de angiver navn, ulykkessted 

og hændelse. 
Som forælder må I meget gerne øve diverse nødvendige informationer for jeres 
familie for at kunne ringe efter hjælp - navn, adresse, by osv. 
Vi har allieret os med falckredder Jens Svane som kommer og viser/ fortæller 
om ulykkeshåndtering. 
 
0.- 3. kl. 

 Førstehjælps opkald - kan tilkalde hjælp fra en voksen. 
 Angive navn, ulykkessted og hændelse. 
 Skiltegenkendelse. 
 Egne oplevelser med ulykke/uheld. 

Skoledagen slutter 13.00  bussen kører 14.00 
 
4.- 5. kl. 

 Førstehjælps øvelser. 
 Trafiktegn og gæt. 
 Tip ti bøder. 

6.- 8. kl. 
 Førstehjælps øvelser. 
 Se en film som er baseret på en virkelig hændelse. 
 Arbejde med opgaver tilhørende filmen. 

Skoledagen slutter 14.00, hvorefter bussen kører. 
 
 



 
 
Motionsdag fredag d. 15. oktober. 

Information om afvikling af motionsdagen. 
Orienteringsløb med elektronisk tidtagning i Lindet Skov, hvor eleverne 
skal samarbejde og hjælpe hinanden med at finde vej. 
 
Alle elever skal cykle fra skolen kl. ca. 8.15 ud til bålhytten i Lindet Skov, her 
bliver eleverne inddelt på tværs af klasserne i 4 mands grupper.   
Ved bålhytten i skoven får eleverne en kort instruktion i brug af kort, kompas og 
elektronisk brik - de får også et orienteringskort, hvor posterne er indtegnet. 
Ruten er ca. 4 km. 
Når eleverne kommer i mål og har pustet lidt ud, vil der være mulighed for at 
prøve en cirkelsprint-bane. 
 
Husk: Praktisk tøj, cykel/cykelhjelm, madpakke og drikkelse til hele dagen. 
Bussen kører fra skolen kl. 13.00. 
 
Merete, Marianne, Karina, Bo, Lars og Sara Marie 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Teater. 
Forberedelserne er fuld gang og vi har brug for jeres hjælp. 
 
Er der nogle friske, stærke mænd som har tid og mulighed for 
at hente scene-kasserne til os torsdag d. 18. november 
mellem kl. 8.00 til 16.00 
Scene-kasserne skal retur fredag d. 26. november fra kl. 
10.00- 11.00 

De skal bruges til opbygning af vores scene til årets teater.  
Henvendelse til marianne@arrildfriskole.dk 
 
 
 

 
 

 
            Vigtige datoer i kommende uger: 

 
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 
Uge 42 
Skolens elever holder efterårsferie 
Uge 43 
Uge 44 
01.11 RÖ og MM på kursus fra 11.00 
          Bestyrelsesmøde 
04.11 Åben hus/ indskrivning 
Uge 45 
09.11 Skolen i Bio 0.-3.klasse 
          SH 6.-8. 
11.11 Skolen i Bio 6.-8.klasse 
Uge 46 
15.+ 16.11 RÖ og MM budgetseminar 
 16.11 valg i hallen/ klasseværelse 
           RAMS  skolekoncert i Ribe Domkirke  4.-5.kl m.KJ og LO 
18.+19.11 teateruge 
Uge 47 
21-26.11 teateruge 
25.11 skolefest 
Uge 48 
01.12 juleklip på klassen 
Uge 49 
06.12 bestyrelsesmøde 
Uge 50 
13.12 0.kl. sundhedsplejerske 
17.12 juleafslutning 
Uge 51 
juleferie 
Uge 52 
Juleferie 
 
Uge 01 2022 
03.01. 1.skoledag 
 
 
 

Husk indskrivning til kommende 0.klasse d. 04.11.2021 
 

Husk teaterforestillningen d.25.11.2021 
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