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

Nyhedsbrev 44/2021
Smittetallet stiger, og i denne uge er der flere i Toftlund, der er testet positive
så det kommer tættere på os.
Fredag denne uge har vi fået meddelelse om, at et forældrepar i et af vore huse
er testet positive. Det betyder, at vi alle skal være ekstra opmærksomme på eget
velbefindende. Kontakt egen læge hvis du er det mindste i tvivl, så du kan få den
bedste rådgivning.
Herfra skal også lyde en opfordring til lige at genopfriske reglerne for god
håndvask og at bruge spritten sammen med jeres børn.

Nyt fra Børnehuset:
Sanser
Hvad er det jeg kan høre? Hvad er det der dufter? Hvor er det rart nu du rører
Ja der findes mange forskellige sanser som vi alle bruger hver dag. I disse uger
er vi gået i gang med vores tema omkring sanser og sanseintegration. Vi har valgt
at have fokus på fem af vores sanser, og ugen har blandt andet budt på leg med
synet, hvor vi har lavet kikkerter. Vi har sunget sange der handler om sanserne,
i gymnastiksalen har vi også brugt vores forskellige sanser i forbindelse med de
planlagte aktiviteter. Vi har også opfordret børnene til at smage ekstra godt på
På legepladsen har vi brugt tid på at lytte til alt hvad man kan høre. Det var lidt
sjovt, at skulle udelukke støj fra de andre børn, flyvere eller andet, så man bedre
kunne fokusere på lyde langt væk.

Åbningstider pr. 1. december.
Vi har på bestyrelsesmødet i mandags besluttet, at vi i en periode på 3 måneder
vil prøve at udvide åbningstiden, således at vi åbner kl. 6.15. Af hensyn til varsling
af personalets arbejdstider, så vil de nye åbningstider først gælde fra 1. december
og herefter frem til og med februar, hvor vi så evaluerer og vurderer behovet igen.
Vi håber, at jer der lige nu har været nødt til at trykke lidt ekstra på speederen,
bedre vil kunne nå frem til tiden her hen over vinteren.

Tiderne vil pr. 1. december være.
Mandag til torsdag

6.15-16.45

Fredag

6.15-16.00

Nyt legehus
I sidste uge fik vi leveret et nyt legehus til
småbørnsgruppens legeplads. Det var ikke
muligt at få den løftet helt hen på plads, og derfor
står den lidt skævt nu. MEN børnene elsker den.
Vi har tjekket, at der ikke er fare ved at den står
som den står, og vi arbejder på at finde en dag,
hvor vi kan få samlet 6-7 stærke personer, der
kan hjælpe med at få den flyttet det sidste og
klodset op, så den står i vatter.

Julen 2021
På opslagstavlen hænger tilmelding til dagene op til jul, og så har jeg udsendt
invitation til bedsteforældredagen d. 23. november. Der er allerede nogle, der har
stadig velkomne til at møde op til julehyggedag 21. december fra 15.00-17.00
sammen med forældrene. Der kommer tilmelding ud, når vi nærmer os dagen.

Ellers går dagene med sang, dans og leg i grupperne. Vi oplever stor gevinst ved
at vi i dele af dagene er delt op i mindre grupper. Vi kan lettere tilrettelægge
aktiviteter til netop de børn, man sidder med, og børnene oplever ej heller så
mange forstyrrelser. Vi har også prøvet på at lukke døren ind til grupperummene.
Både af hensyn til løb frem og tilbage, men også for at spare på varmen. Børnene
udtrykker selv, at de kan mærke, hvis døren ikke er lukket ud mod garderoben,

så vi håber i vil være med til at huske på at lukke døren.
Vi har, som I sikkert har set på døren, haft nogle tilfælde af lus i huset. I bedes
derfor tjekke håret efter,

Åben legestue
Vi havde i sidste uge åben legestue, hvor forældre og børn fra området, kunne
komme og besøge vores småbørnsgruppe. Det er en god mulighed for at komme
og se vores lokaler, legeplads og personalet. Man kan få spurgt om alt det, der
måske fylder, inden man skal vælge institutionsplads. Og så nyder vi også at
kunne vise vores dejlige institution frem. Næste gang vi har åben legestue er d.
26. november i tidsrummet 9.00-10.30. Vi glæder os til at møde dig og dit barn.
En tilføjelse hertil er, at vi vil opfordre jer til at få skrevet jeres børn op så tidligt
som muligt. Ikke så meget, fordi vi ikke har plads, men det er bare noget lettere
og mere overskueligt for os, når vi skal lave planlægning på lang sigt samt i
forhold til, om vi skal have sat personalet op eller ned i tid.

SFOén
brugte deres cykellygter eller pandelygter til at se i mørket.
gjorde.
tæpper i sofaen og tændte for hyggebelysning i form af disco-lys, som én af
børnene havde med hjemmefra. Til filmen hørte selvfølgelig popcorn og
saftevand, hvilket de også selv hjalp til med at lave. Sikke en hyggelig dag.

Sæt stort X i kalenderen:
Uge 44-45

Temauger omkring sanser

Uge 46-47

Juleklippe/klister og pynte i svømmehallen

23. nov.

Bedsteforældredag med forskellige værksteder kl. 13-16

26. nov.

Åben legestue 9.00-10.30

Uge 48-49

Vi laver julehemmeligheder

2. dec

Børnenes Julefrokost

13. dec

Lucia

17. dec

Kirke for børnehavebørn og risengrød

21. dec

Julehygge for børn og forældre 15.00-17.00

Nyt fra skolen:
Buskort:
Vi erfarer, at mange hjem ikke har fået aktiveret deres barns buskort. Rikke har i
går forsøgt at lave en masseaktivering men om det virker står pt hen i det
uvisse.
Derfor skal alle elever der skal i biografen næste uge medbringe buskortet så
bibber vi løs, når vi kommer ind i bussen og håber
Teater.
Husk at sende penge med jeres barn til teaterbilletten. Prisen dækker
teaterforestilling, kaffe og kage.
Voksne (over 14 år) : 40.Børn (ikke elever på skolen): 15.Kommunalvalg 2021
Valget sneg sig ind på skolen i denne uge. Vi har haft besøg af Poul Erik Kjær,
der fortalte om, hvad en lokal politiker laver og hvordan er valgkamp foregår.
Det var rigtig spændende. Vi har set på valgplakater og fundet ud af, hvad de
forskellige bogstaver står for, og hvad de betyder. Vi vil efterfølgende besøge
valgstedet i Medborgerhuset d.16.11. God virkelighedsnær læring.

Åben skole og indskrivning.
Sikke en dejlig oplevelse det var, at møde skolens kommende 0.klasse og deres
forældre. Det ser pt. ud til, at der er 10 elever, der starter hos os efter
sommerferien. Der er plads til flere så spred gerne budskabet.
Her et billede af de glade børn, der havde mulighed for at deltage i går.

Ny elev.
På mandag kan vi sige velkommen til en ny elev. Villads starter i 5.klasse. Vi
glæder os til mødet.
Test dag uge 45: onsdag mellem 8.00 og 11.00

DGI
Mandag d.15.11. kommer DGI forbi.
De inviterer til sjov idræt i hallen. Planen er følgende:
9-10: 4.-5.klasse sammen med Bo
10-11: 0.-3.klasse sammen med Marianne og Sara Marie

Vigtige datoer i kommende uger:
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
15.11 DGI leger i hallen med eleverne fra 4.-5.klasse og 0.-3.klasse
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 teaterforestillingen d.25.11.2021

Venligst Mie

