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Nyhedsbrev 43/2021  
 

Nyt fra Børnehuset: 

 
Oven på en dejlig efterårsferie, er alle mand kommet godt i gang igen.  

For at få samarbejdet med skolen til at blomstre endnu mere end det allerede 
gør, så har vi afholdt to møder i denne uge hvor vi har arbejdet på visioner for 
både børnehus og skole. Hvad er det der gør os unikke, hvordan kan vi 
samarbejde i det daglige, er der temaer som vi kan flette sammen, så alle kan 
være med og meget mere. Det er utrolig spændende og hold da op hvor er der 
allerede kommet mange ideer på bordet. Så det bliver spændende at se hvor det 
ender på et tidspunkt.  

  

Tirsdag i denne uge var der forældremøde. Ca. 75% af alle børn var 
repræsenteret hvilket er meget flot. Aftenen startede med et foredrag omkring 
førstehjælp til børn. Der var mange punkter som overraskede, og de ting man 
kunne gøre for at forebygge ulykker, gav stof til eftertanke hos mange. Vi var 
også inde og snakke hjerte-lunge redning til børn, feberkramper og meget 
mere. 

.  

 

 



Efter oplægget var der oplæg fra bestyrelsen, småbørnsgruppen og 
børnehavegruppen, samt valg til forældrerådet. Der blev valgt to nye ind på 
aftenen samt én mere i dagene efter. Det betyder at forældrerådet nu består af: 

Simone Jensen - mor til Philip og Johan 

Sandra Søegaard - mor til Emilius 

Vibeke De Hertog - mor til Lukas (indtil sommer 
2022) 

Nina Kilbom - mor til Sebastian 

Malene - mor til Luca og Carla-Sofia 

Louise - mor til Mathias O. 

Derudover er Thewan og René repræsenteret for børnehuset. 

 

Tema. 

I de kommende to uger skal vi arbejde med sanser. Se SMITTEmodellen på 
opslagstavlen. 

 

 

 

Vi er færdig med at lave kompetencehjul i børnehavegruppen, samt der er lavet 
SPU undersøgelser på Blå gruppes børn. Derudover er der afholdt samtaler for 
de kommende skolebørn. I de næste uger starter småbørnsgruppen på at lave 
kompetencehjul på deres børn. 

Tøj. 

Efteråret er over os, og nogle dage er kolde, andre varme. Husk derfor at give 
jeres børn masser af tøj med, så vi har noget til al slags vejr. I må også gerne 
sende indesko/pusser med herhen.  



 

             
 

 

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

• Uge 44-45 Temauger  
• Uge 46-47 Juleklippe/klister og pynte i svømmehallen 
• 23. nov. Bedsteforældredag med forskellige værksteder 
• 26. nov. Åben legestue  

Uge 48-49 Vi laver julehemmeligheder 

 

 

Nyt fra skolen: 

 
Gocook. 

I næste uge deltager alle elever i Gocook-ugen. I år er emnet kål. Det betyder, at 

klasserne på skift er i hjemkundskab med klasselæreren. Her tilbereder de et 

måltid. Der vil være smagsprøver til alle. 

Planen ser således ud: 

Tirsdag: 6.-8.klasse. Sammen med Mie fremstiller klassen Peinirli 

Onsdag: 4.-5.klasse. Sammen med Lars og Xenia fremstiller klassen Bami 

goreng 

Torsdag: 2.-3.klasse. Sammen med Karina og Bethina fremstiller klassen 

Blomkålssuppe med porrer 

Fredag 0.-1.klasse: Sammen med Sara Marie og Merete fremstiller eleverne 

Greenies 

 

Alle bedes huske forklæde og evt, hårelastik, hvis de har langt hår. 

 
Fortælletimen. 

For øjeblikket arbejder vi med lys og mørke. Derudover vil vi orientere os omkring 

det forestående kommunalvalg. Derfor får 4.-8. besøg af Poul Erik Kjær tirsdag 

d.02.11. Han vil fortælle os om det at føre valgkamp og om, hvad man laver i 

byrådet. Det bliver spændende. 

 



Reflekser. 

Jeg har tidligere skrevet om vigtigheden af reflekser. 

Tusind tak til Albertes far, der i torsdags var forbi med reflekser til alle elever. 

Disse udleverer vi til samling på mandag. 

 

 

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. 

 

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 

alle huske buskort den dag, der står biograf ” på skemaet”.  

Turen kommer senere til 4.-5.klasse 😊 

 

Folk og røvere i Kardemomme By. 

Det er titlen på årets teaterforestilling. 

For øjeblikket arbejder alle klasser med grundfortællingen ved at se andre elevers 

opsætning af stykket, får teksten læst højt eller selv læse historien. 

 

I denne uge har eleverne fået opgaverne præsenteret og har ønsket opgaver. 

Elevønskerne ser lærerne efterfølgende på. 

 

I kan nu begynde at bestille billetter til forestillingen torsdag d.25.11.2021 

kl.18.00. 

 

Priser: 

Alle priser er incl. Kaffe og kage. 

Voksne (alle over 14 år): 40.-  

Børn (ikke skolens elever): 15.- 

 

Nederst i nyhedsbrevet er bestillings talon, I kan bruge. 

 

Efterfølgende får jeres barn billetter med hjem. Disse skal medbringes og vises 

d.25.11.2021. 

 

Vi glæder os til at se jer 😊 

 

 



 
Scenekasser 

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 44 

01.11 RÖ og MM på kursus fra 11.00 

          Bestyrelsesmøde 

03.11 Samtaler med læreransøgere fra 16.00 

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  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 

 

mailto:marianne@arrildfriskole.dk


 

                                                                                                       Venligst Mie 

 

Billetbestilling til skolefesten d.25.11.2021 kl.18.00 

 

Elev navn(e): ________________________________ 

 

Voksne: skriv antal: _______ 

 

Børn: skriv antal: _________ 

  

 

Afleveres senest d.05.11.2021 til klasselæreren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


