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Nyhedsbrev 50/2021
Nyt fra Børnehuset:
Så er årets sidste hele uge gået. Det blev ikke den afslutning på året som vi havde
ønsket os, men hygget…. det blev der.
Ugen startede med børnehavebørnenes improviserede Lucia optog gennem
huset. Der var næsten fuldstændig ro da børnene kom med deres fine lys og
Lucia musik.

Tirsdag var børnehavebørnene med Skolen oppe i Kirken. Der blev sunget og
fortalt julehistorier inden turen igen gik mod Børnehuset.
Torsdag fik vi besøg af den kære julemand. Han kom forbi med små juleposer til
alle børn og ønskede os en glædelig jul.

Tak for besøget julemand

Alle børn har også fået deres julehemmeligheder med hjem, samt en lille
overraskelse til alle jer forældre. Da vi jo ikke måtte afholde julehygge med
forældrene, har vi i stedet lavet et lille rensdyr, som indeholder ingredienser, så I
sammen med jeres børn kan bage lækre chokolade muffins sammen med jeres
børn. Velbekomme.

I næste uge kommer mindre end halvdelen af alle børn i Børnehuset. Derfor er
der også personale, som allerede nu er gået af på juleferie. I næste uge åbner vi
derfor også først 6.30, da der ikke er skrevet børn på til tidligere end det. Modsat
i den anden ende, så lukker vi også kl. 16.00 alle dage. Husk at overholde de
tider I har skrevet jer på til, og hvis I allerede nu ved, at jeres barn holder en eller
to ekstra fri, så giv og venligst et praj, da vi så eventuelt kan afspadsere

På torsdag har jeg min sidste dag som afdelingsleder i Børnehuset. I det nye år
starter Maria som min midlertidige afløser. Maria er uddannet pædagog og har
selv to børn over på skolen. Hun var på besøg i onsdags og vi er sikre på at det
bliver mega godt med hende på gulvet. Mie overtager det administrative og I
bedes derfor henvende jer til hende, hvis I har spørgsmål.

Jeg vil sige tak for lån af jeres små guldklumper, og tak for det gode samarbejde
vi har haft i min tid her i huset.
På hele personalegruppens vegne vil jeg ønske jer alle
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende
nytår.
René

Sæt stort X i kalenderen:
•

D. 21. dec.

Julehygge for børn og forældre 15.00-17.00 AFLYST

•

D. 23. dec.

Sidste mand lukker og slukker til juleferien.

D. 3. jan. Velkommen tilbage til Børnehuset. Velkommen til Erik der starter i
vores småbørnsgruppe

Nyt fra skolen:
Endelig juleferie.
Efter en hektisk med alligevel god afslutning så blev det igen tid til
hjemmeundervisning. Vi håber, I finder en vej i det NU er det juleferie.
Sidste skoledag var vi i kirken. Det er altid en stemningsfuld måde at starte
sidste skoledag. I år fortalte præsten om pynten på juletræet – det optog
eleverne. Tak siger vi til Peter, Aksel og Hans Verner.
Derefter var der hygge på klassen – med besøg af Dorthe (med frisk negativ test).
Det var dejligt for eleverne at få ansigt på hende. Så nu er det bare at glæde sig.
Over middag spillede vi alle banko. Høj koncentration. Tak for de mange
sponsorerede gaver.
Alle fik opgaver med hjem til de 5 hjemmeundervisningsdage.
Alle fik nyt skema med hjem gældende fra nytår.
Vi glæder os til igen at kunne mødes d.05.01.22.
Året der gik.
2021 har været et meget omskifteligt år, der har stillet krav til store og små. Jeg
synes, alle har klaret det så flot. Tak for jeres samarbejde med at få en foranderlig
hverdag til at fungere. Tak for at I sammen med os har givet børnene trygge

rammer. Vi har ikke mærket så meget til epidemien og høje smittetal, som andre
skoler – heldigvis.

Glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Ønsker alle ansatte på Arrild Friskole og Børnehus.

Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 52
Juleferie
Uge 01 2022
03.01. 1.skoledag – hjemmeundervisning
05.01. 1.skoledag med fysisk fremmøde.
Venligst Mie

