
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 41/2021  
 
Alle børn i blå gruppe har i denne uge fået invitation til indskrivning med hjem. 
Kender I andre, der er skole klar, så er I meget velkomne til at give beskeden 
videre. 
Indskrivningen foregår d.04.11.21 mellem 16 og 18 på skolen. 
 
Nyt fra Børnehuset: 
Nu er det blevet efterår, og efterårsferien er for rigtig mange begyndt nu. Der 

bliver halvtomt i huset i den kommende uge, men lidt børn og voksne er der da. 

Vi ønsker alle der er så heldige at have efterårsferie en dejlig ferie, og til dem der 

kommer, så håber vi at I vil nyde den ekstra plads der er i huset, så også I får lidt 

mere ro til hovedet.  

 

Nu er det efterår, og det betyder også at vejret skifter fra næsten sommeragtigt 

vejr til rusk og regn. Om morgenen er det ofte koldt og mørkt, og senere på dagen 

skinner solen frem. Vi vil derfor bede jer alle om at have rigeligt med tøj med i 

tasken. Både en varm jakke, måske også en tynd jakke og selvfølgelig regntøj. 

Der er også dage hvor vi begynder at kunne få brug for hat og handsker enten 

på legepladsen eller når jeres barn skal ud og sove. Husk derfor også hat og 

handsker.  

 

 

 

 

 

For småbørnsgruppen gælder også, at vi gerne vil have jer til at give jeres barn 

noget ekstra varmt tøj med til at sove i, og for alle børn medbringes gerne 

indesko/pusser. 



Ja vejret en nu bare ikke altid til at forudse, og det kan også have betydning for 

vores aktiviteter. Står det ned i stænger en dag, så er det ikke sikkert at den ellers 

planlagte tur ud af huset bliver til noget, men i stedet skubbes til en anden dag. 

Så følg med på opslagstavlen. 

På opslagstavlen hænger også tilmelding til forældremødet tirsdag d. 26. oktober, 

hvor der gerne skulle komme én eller flere fra hver familie. Der hænger også 

tilmelding til forældresamtaler for Blå Gruppe. Disse samtaler ligger i dagene lige 

efter efterårsferien, så skynd jer at få jer skrevet på. 

 

 

 

 

 

I forbindelse med disse samtaler, da er Katrine og undertegnede i gang med at 

lægge hånd på de sidste kompetencehjul og SPUer 

(skoleparathedsundersøgelse), så vi har et udgangspunkt at snakke ud fra. 

 

 

 

 

 

Vores småbørnsgruppe spiser lidt tidligere end børnehavegruppen, og skal også 

først have alle børn skifter og gjort klar hertil. For at vi kan få så meget ud af 

formiddagene, begynder vi også på formiddagsbrød ved 8.30 tiden, i håb om at 

vi så vil kunne gå i gang med dagens aktiviteter kl. 9.00. Hvis jeres barn skal have 

formiddagsbrød vil vi derfor gerne opfordre jer til at aflevere senest kl. 8.45. På 

den måde er der stadig tid til at kunne spise i fred og ro, så alle kan nå at være 

klar til kl. 9.00. 

 

 

 

 



 

 

Der er igen legetøjsdag den sidste fredag i hver måned. Husk at få navn på jeres 

legetøj. Det betyder også at vi ikke vil have legetøj, udklædningstøj og andet i de 

øvrige dage. Vi håber I forældre vil være med til at bakke op herom. 

Husk også at kigge på nedenstående kalender. Der er også snart 

bedsteforældredag (invitation kommer lige efter efterårsferien) men datoen er 

stadig d. 23. november. Så bed dem gerne om at sætte kryds i kalenderen. 

Jeg har i tirsdags udsendt en mail til alle forældre i Børnehuset. I bedes svare på 

denne hurtigst muligt.  

 

 

Spille - legetøjsdag i SFO 
 
Så er det igen tid til indendørs aktiviteter i SFO. Traditionen tro har vi hvert efterår 
og frem til vinterferien haft en dag i ugen, hvor børnene må have legetøj og 
spillemaskiner med. 
Det er spændende at se hvad de andre har med og hvis der er nogen der ikke 
har noget med, er de andre gode til at dele. 
 
Det er på eget ansvar og det er jer forældre der bestemmer hvad de må have 
med. 
 
Vi starter tirsdag d.26.10, det er denne dag alle er i SFO og der de har mest tid. 
 
Hvis der er spørgsmål eller andet, er i velkommen til at kontakte os på SFO tlf : 
29709923. 
 
Mvh SFO personalet 
 

Ellers vil jeg blot ønske jer alle en dejlig efterårsferie.  

René 

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

 D. 13. okt. Personalemøde 

 D. 15. okt Deadline for tilmelding til skoleparatheds-samtaler 



 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: 
 

 
Vi ønsker jer alle en god efterårsferie. 
 
Her et par billeder fra temadagene: 

 

                                                                         



 
 

 
 

         
 
 
Info til forældre  
Fredag d. 29. oktober har 2.-5. klasse en udedag med emnet: Natur/Teknologi, dagen 
foregår ude på Helm pollen.  
Vi cykler fra skolen kl. 8.15 og mødes med Hans og Bo, som er naturvejledere. 
Der vil være forskellige aktiviteter, så tøj og fodtøj skal være praktisk og efter 
vejrforholdene. 
Vi er tilbage på skolen ca. kl. 12.45 
  

Vigtigt: 



 Cykel (luft i dækkene) 
 Cykelhjelm 
 Rygsæk til madpakken/ drikkedunken. 

 
Vi glæder os til en spændende og lærerig dag. 
 
Venlig hilsen  
Bo og Marianne    
 
Cykler søges 

Vi bruger ofte cykler i vores undervisning. Det kan være 
svært for alle elever at kunne medbringe egen cykel. Så 
hvis I derhjemme har en cykel tilovers  gerne i 
juniorstørrelse  så er vi de glade modtagere. 
Selvfølgelig skal cyklen være i en sikkerhedsmæssig 
god stand. Små reparationer kan pedellen nok klare. 
Giv besked på kontoret. Tak. 

 
Husk 
Den kolde tid nærmer sig  og som I nok alle ved, stiger gas og elpriserne 
voldsomt i øjeblikket. Vi har tændt for varmen, men vi skal alle være med til, at 
udgifterne ikke løber løbsk.  
Det er vigtigt at ALLE børn husker inde sko samt varmt tøj til perioden efter 
efterårsferien.  
 
Skolen i biografen. 
Igen i år skal vi alle en tur i biografen i Toftlund. Alle elever skal derfor huske 30.- 
til billetten. Pengene afleveres til klasselæreren senest d. 05.11.21. Ligeså skal 

 
Turen kommer senere til 4.-5.klasse  
 
Folk og røvere i Kardemomme. 
Det er titlen på årets teaterprojekt. 
Vi glæder os til igen at måtte fordybe os i et fælles projekt store og små.  
Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen d.25.11.21, hvor jeres børn glæder 
sig til at vise jer, hvad de har arbejdet med.  
 
 
 

 
 

 
            Vigtige datoer i kommende uger: 

 
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 16-18 
Uge 45 
09.11 Skolen i Bio 0.-3.klasse 
          SH 6.-8. 
11.11 Skolen i Bio 6.-8.klasse 
          SH 4.-5. 
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 18.00 
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 teaterforestillingen d.25.11.2021 
 
 
 
 
                                       
            
                                                             



                                                                             Venligst Mie 
 
 
 
            
                                                             
                                                                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


