
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 45/2021  
 

Smittetallet stiger fortsat i Tønder kommune. Det er derfor vigtigt, at I er ekstra 
opmærksomme på jeres barns og jeres eget velbefindende. Tag jævnligt en test 
- for vores alles skyld. Vi skal jo gerne fortsat kunne holde dørene åbne. 
Herfra skal også lyde en opfordring til også lige at genopfriske reglerne for god 
håndvask og at bruge spritten sammen med jeres børn. 
 

. 
 

Nyt fra Børnehuset: 

 
Det har været en lidt anderledes uge. Vi startede med en del fravær blandt 
børnene. Både pga. almindelige fridage, men også pga. af sygdom og børn der 
skulle testes for Corona. Vi kommer ikke uden om, at Coronaen er her igen, og 
at vi skal huske at passe på hinanden. Vis derfor hensyn til hinanden. Hold 
afstand, vask og sprit jeres hænder ved hver eneste ankomst, og har man 
symptomer, ja så bliv hjemme og lad være med at tænke ”det går jo nok”. Vi har 
heldigvis ikke hørt om flere tilfælde af Covid19 siden sidste uge, men til gengæld 
har vi haft mange, der har lagt med opkast her sidst på ugen og desværre også 
blandt personalet. 

 

På trods af det, så er der hele ugen blevet arbejdet med vores tema omkring 
sanser. Vi har været ude og bruge vores synssans, på den ugentlige udflugt med 
børnehavegruppen, hvor de havde deres selvbyggede kikkerter med på tur. I 
både småbørnsgruppen og børnehavegruppen, er der leget med smagssansen, 
blandt andet gennem blindsmagning. Vi har bare de modigste børn der tør smage 
på det hele. Vi har også brugt følesansen da vi legede ”kimsleg”, hvor børnene 
via følesansen skulle gætte forskellige ting, der lå under et tæppe. De har også 
skulle have fingrene i en mange forskellige ting. Nogle var varme, andre kolde, 
nogle smattede og andre hårde. Vi har også brugt følesansen ved at lave 



børnemassage på hinanden. Det var både rart at give, men også at modtage 
massage fra et andet barn.   

               

 

            

 

Torsdag stod den på varm mad. I denne uge gav det kartoffelmos i fad, hvilket 
var noget langt de fleste kunne lide og en mange fik både 1, 2 og 3 portioner. 
Resten af ugen serveres der til middag rugbrød, med mange forskellige slags 
pålæg og oste, og hver formiddag og eftermiddag kan man få frugt og brød. Ja, 
og så serveres der naturligvis morgenmad alle dage frem til kl. 7. 15. Vi er 
meget glade for at kunne tilbyde gratis kost hele dagen, og oplever også, at 
mange børn får smagt på nye og anderledes fødevarer end de er vant til. Vi tror 
også, at det er et tilbud som I forældre nyder utrolig meget. For de der 

madpakker…… 😉 

 

 

 

 

 



Året går stille og rolig derud af, og lige om lidt har vi haft både jul og så sommer. 
Til sommer er der 8 børn, der er klar til skole, og hen over foråret rykker 4 børn 
op fra småbørsgruppen til børnehavegruppen. Det er dejligt, at kunne følge 
børnene hele vejen fra småbørnsgruppen til børnehaven og til slut op til skolen. 
En lille bøn er dog, at hvis du har et barn, du ved der skal starte hos os, eller du 
kender et barn der måske skal, så få barnet skrevet op hos os så hurtigt som 
muligt. Det gør, at vi lettere kan se ud i fremtiden om, hvor mange børn vi er om 
et halvt år, hvor meget personale vi har brug for og råd til, og hvordan vi kan 
sammensætte børnene i mindre grupper, så vi kan give alle børn mest muligt 
læring og udvikling med på deres vej.  

Er du for resten klar over, at en plads i vores småbørnsgruppe koster ca. 1.000,- 
kr.  MINDRE end i en tilsvarende, i et kommunalt eller selvejende tilbud? Og så 
endda inkl. gratis kost.  

Ja ikke fordi, at prisen skal være det alt afgørende, men vi har faktisk utrolig 
meget at byde på i vores fine og dejlige små lokaler og med et fantastisk 
engageret og dygtigt personale. Vi kan derfor også kun opfordre jer til, at komme 
til vores Åbne legestuer når disse er. (se kalender nedenfor) Her kan man møde 
andre forældre, personalet, vores skønne børn og se vores flotte rammer og få 
stillet de spørgsmål man måtte gå rundt med. Tilmelding på 30 13 84 03. 

 

 

 

Fremtiden byder på Bedsteforældredag d. 23. november og I kan stadig nå at 
melde jer til. Gerne så tidlig som muligt, så vi kan få handlet ind hertil. Og ellers 
går vi stille og rolig i gang med at lave lidt juleforberedelser, så vi kan nyde 
december sammen med børnene. 

I SFOén er tiden gået med masser af besøg i gymnastiksalen. Vi har spillet 
badminton, svinget i reb og spillet håndbold og fodbold.  



 

 
 

For tiden er miniperler og elastikker meget ”in” blandt børnene. Der bliver lavet 
flotte armbånd og halskæder, og miniperlerne udfordrer børnenes finmotorik. 

 

Sæt stort X  i kalenderen: 

• Uge 44-45 Temauger omkring sanser 

• Uge 46-47 Juleklippe / klister og pynte i svømmehallen 

• D. 23. nov. Bedsteforældredag med forskellige værksteder kl. 
13.00-16.00 

• D. 26. nov. Åben Legestue 9.00-10.30 

• Uge 48-49 Vi laver julehemmeligheder 

• D. 2. dec. Børnenes Julefrokost 

• D. 10. dec. Åben Legestue 9.00 -10.30 

• D. 13. dec. Lucia 

• D. 17. dec. Kirke for børnehavebørn og risengrød 

• D. 21. dec. Julehygge for børn og forældre 15.00-17.00 

• D. 23. dec. Sidste mand lukker og slukker til juleferien. 

• D. 3. jan.  Velkommen tilbage til Børnehuset. 

 

 

 

 

 

 

 



Nyt fra skolen: 

 
Budgetseminar: 

Mandag og tirsdag i næste uge er Rikke og Mie på budget seminar. Får I brug for 

at melde fravær for jeres barn disse dage så vælg venligst lærerværelset, når I 

ringer ind. Der er en person ved telefonen fra 7.45. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Test uge 46. 

Poderen kommer onsdag mellem 8.00 og 11.00 

Husk i kan stadigt give mig en tilbagemelding, hvis I accepterer, at jeres barn 

bliver testet på skolen i tilfælde at et positivt testresultat på en klassekammerat/ 

ansat. Alternativt skal I straks afhente jeres barn og selv køre til en test. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

Alle bedes huske skiftetøj. 

Se billederne i næste nyhedsbrev. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Billetter til årets teaterforestilling. 

Så er det ved at være på høje tid, hvis I skal sikre jer en plads til årets 

teaterforestilling.  



Jeg har pt. fået tilbagemeldinger fra 9 hjem. 

Send en besked med jeres barn i skole med antal voksne a 40.- (over 14 år) og 

antal børn a 15.- (ikke elever der går på skolen). Husk at sende penge med.            

I kan evt. bruge bestillingssedlen nederst i dette nyhedsbrev. 

Vi kan desværre ikke tilbyde jer at betale via mobile pay.  

Sidste frist for tilmelding er torsdag d.18.11. Herefter kan I se frem til at få nogle 

flotte elevproducerede billetter hjem.  

 

Husk I er MEGET velkomne til at fortælle og invitere naboer og familie til den 

gratis generalprøve om formiddagen kl.10.00. 

 

Teater 2021 

Så fik alle elever deres tildelte opgave – nu handler det bare om at vente tiden af 

til vi endelig går i gang. 

De elever der skal arbejde med kulisser og scene skal møde op i gammelt tøj, 
hvor det ikke betyder noget, at der kommer lidt maling, tapetklister mv. på. 
 

Scenekasser - Nyt tidspunkt. 

Vi har fundet et par stærke mænd til at flytte scenekasserne. Det gøres onsdag 

den 17. november kl. 17.00. Vi kunne godt bruge et par ekstra hænder, har du 

mulighed for at hjælpe så skriv til marianne@arrildfriskole.dk. 

Scenekasserne skal retur fredag d. 26. november fra kl 10.00- 11.00. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gastronomi præsentation. 

Efter at eleverne har præsenteret årets teaterforestilling, er der mulighed for at 

spise den medbragte mad i hallen. Efterfølgende serverer vi kaffe og kage. 

Kagerne har Støtteforeningen været så venlige at ”få bagt” til os. Tak for hjælpen. 

 
I Gastronomi har vi arbejdet med smag, bæredygtighed og præsentation af mad. Vi har 
sluttet emnet af med en 3-retters menu efter eget valg. Eleverne har selv skullet finde 
opskrifter, lave indkøbsliste og tjekke køkkenet for varer vi har efter en veloverstået Go 
Cook uge. 
 
Menuen: 

Forret: 
Et stykke ristet rugbrød med salami, grønt og oliven. 
Hovedret: 
Baconsvøbt kyllingfilet i champignonsauce med ovnstegte kartofler og 
hjemmebagt hvidløgs- og ostebrød 
Dessert: 
Cookie med chokolade, nødder og skumfiduser 

 
Resultatet kan I se nedenfor, og stoltheden var ikke til at tage fejl af. De havde gjort et 
godt stykke arbejde og alt sammen gennemført på 2 lektioner. 
Det er godt gået! 

 

mailto:marianne@arrildfriskole.dk


 
 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

            

Billetbestilling til skolefesten d.25.11.2021 kl.18.00 

 

Elev navn(e): ________________________________ 

 

Voksne: skriv antal: _______ 

 

Børn: skriv antal: _________ 

  

 

Afleveres senest d.18.11.2021 til klasselæreren/ på kontoret. 
                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


