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Nyhedsbrev 46/2021
Nyt fra Børnehuset:
Øv øv øv. Ja så gik den desværre ikke længere. Coronaen er nu kommet så
meget til Tønder Kommune, at også vi er blevet pålagt restriktioner, som får
betydning i det daglige og for planlagte aktiviteter. Alle forældre har fået udsendt
mail med disse i tirsdags, men jeg vil her kort forklare, hvad det betyder for os i
Børnehuset.
•
•

•
•
•

Når vores forældre ankommer til huset, skal man ALTID starte med at
spritte af, vaske hænder og holde afstand til hinanden.
Så vidt det er muligt, bedes børn afleveres udenfor, eller i garderoben.
Respekter de to skilte med ”Hertil og ikke længere” og sørg for, at der ikke
er mere end to forældre i garderoben ad gangen.
Har du eller dit barn symptomer, så bliv hjemme så vi kan passe på
hinanden.
Bedsteforældredagen er aflyst
Legestuen er aflyst både d. 26. november og 10. december.

Ja der er mange ting at forholde sig til. Vi prøver at holde børnene opdelt i hver
deres gruppe, men ved sygdom og i ydertimerne kan det være svært.
Restriktionerne gælder ikke udenfor. Derfor skal legepladsen ikke deles op, og vi
vil også være så meget ude som muligt. De nye anbefalinger gør også at vi måske
ringer lidt før, når vi ser et barn der ikke er sig selv, virker sløj eller viser tegn på
Covid19.
”Ødelægger Coronaen så nu hele julen for børnene?”

NEJ - vi vil stadig holde julehygge hver eneste dag i december med børnene, og
vi jule klipper og klistrer også. Der skal også laves julehemmeligheder til vores
forældre og vi trækker også en gave hver dag til et barn (husk at få en gave
med).
Vi håber også at tallene igen falder, så vi stadig kan nå at holde julehygge med
forældrene lige op til jul. Uanset om den dag bliver til noget eller ej, så er ham i
det røde kostume bestilt og han vil så kunne dele lidt ud udenfor, og med de
Corona hensyn der nu skal tages.
Ellers er ugen gået med mange nye aktiviteter i grupperne. Vi var gået i gang
med at klippe til det store juletræsfest, samt til svømmehallen, så det kreative
værksted er i fuld gang og fortsætter også ind i den kommende uge. Vi har besøg
gymnastiksalen to dage, og været en del ude på legepladsen. Husk at vejret er
skiftet til det kolde og våde, så give altid dit barn rigeligt med skiftetøj med.

Onsdag stod den på varm mad, og ugens ret var pasta med kylling, i en sovs af
hakkede tomater, peberfrugter, løg og med lidt gratineret ost oven på. Hertil blev
der serveret gnavegrønt Det smagte lækkert.
I SFOén har der været mandefald. Næsten 1/3 af alle børn lå syge i starten af
ugen og en del ligger stadig. Derfor er ugen gået med kreative aktiviteter. Også
her er der blevet klippet til juletræsfesten, og til pyntning af SFOén i december
måned. Se blandt andet de fine juletræer herunder på fotoet. Også i SFO'en er
der restriktioner som skal overholdes. I forældre skal aflevere jeres børn uden for
eller lige indenfor døren, børnene skal vaske hænder ved ankomst og ofte i løbet
af dagen, og så prøver vi på at opdele børnene i små grupper inden for deres
faste gruppeopdeling.

Sæt stort X i kalenderen:
•

Uge 46-47

Juleklippe / klister og pynte i svømmehallen

•

D. 23. nov.

Bedsteforældredag AFLYST

•

D. 26. nov.

Åben Legestue AFLYST

•

Uge 48-49

Vi laver julehemmeligheder

•

D. 2. dec.

Børnenes Julefrokost

•

D. 10. dec.

Åben Legestue AFLYST

•

D. 13. dec.

Lucia

•

14.-16. dec

René på hygiejnekursus i Esbjerg

•

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:
Øv – så måtte jeg sende endnu en corona mail ud. Jeg håber, at vi med de
nævnte tiltag kan holde smitten fra døren. Vi har talt med børnene om vigtigheden
af at vaske hænder/ spritte samt holde afstand. Det er selvfølgelig træls, men vi
har tidligere været gode til det – så det er vi nu igen 😊
Det er vigtigt, at I forældre lader jeres barn blive hjemme – hvis han/ hun er dårlig.
Få dem også gerne testet.

Folk og røvere i Kardemomme By – I må vente……
Desværre medførte de nye retningslinjer også at vi har måttet udsætte årets
teater uge. Bemærk ordet udsætte. Vi forventer at kunne gennemføre teaterugen
i løbet af foråret.
Jeres barn får billetpenge retur i næste uge.
Rams i Ribe.
I et samarbejde mellem kristendom og musik har 4.-5. klasse arbejdet med emnet ‘Du
gode Gud’. Arbejdet skulle afsluttes i Ribe Domkirke, hvor vi fik en dejlig oplevelse i
form af en kombineret teater- og sangforestilling med udgangspunkt i ‘Hvem er Gud’?
Det er også et spørgsmål vi har stillet os selv og hvor svarene er mange. Forløbet har
været spændende og givende, da det har sat tanker igang hos mange af børnene også
om helt eksistentielle spørgsmål.
Mens vi alligevel var i Danmarks ældste by Ribe benyttede vi os af muligheden for at
gå på en lille historisk byvandring. Vi var mange grusomme og mindre grusomme
historiske højdepunkter igennem - alt lige fra storm og oversvømmelser til
hekseafbrændinger og afhuggede sørøverhoveder på stager.
Endnu en dejlig flok børn at have med i byen, men det ved vi jo godt. Alle vores børn er
gode ambassadører for Arrild Friskole og Børnehus.

DGI
I mandags var de dygtige elever fra 0. – 5 klasse til en lille aktivitetsworkshop
sammen med en repræsentant fra DGI og formand for Arrild IF - Mette
Schmidt.
Her fik børnene afprøvet, hvordan det ville være at gå på foreningens
gymnastik- og springhold.
Børnene var rigtig gode og fik udfordret sig selv i både dans, springgymnastik
og floorball.
Måske det var noget for dit barn at starte på holdet?
Holdet Superkids - træner hver onsdag fra 17.30 -18.30 i gymnastiksalen på
Arrild Friskole.
Aldersgruppen er 0. kl - 5. Kl.
Holdet trænes af Mia Lindberg Jensen og Line Hein Thomsen.
Næste træning er onsdag i uge 49.

December.
Uanset hvad så står december måned for døren. Vi har talt om, at vi igen i år vil
afholde børnebanko. Hvordan vi rent praktisk gør afventer vi lidt med at beslutte.
Så har du/ I en lille sponsorgave, siger vi gerne tak. Gaven skal gerne være
pakket ind – det er det mere spændende …..
Frist for aflevering er d. 01.12.2021.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 47
25.11 teaterforestilling - aflyst
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

Venligst Mie

