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Nyhedsbrev 01A/2022
VELKOMMEN til et nyt skoleår.
Velkommen til Maria Ruben Fries Hansen der starter som pædagog i
Børnehuset.
Velkommen til Dorthe Christensen, der starter som lærer på Friskolen.
Årets starter for os alle på en lidt ny måde. Vi har alle tanket ny energi i en dejlig
og sne rig juleferie. Så nu er vi klar igen.

Nyt fra Børnehuset:
Velkommen til Maria

Mit navn er Maria, jeg er 47 år og jeg flyttede til Arrild for 1 år siden, sammen
med min mand og to børn. Min store dreng har de seneste 4 år gået på Arrild
Friskole, men går nu på efterskole. Min yngste dreng går i 3. klasse på Arrild
Friskole. Skolen var hovedårsagen til at vi flyttede til Arrild og vi nyder at være
blevet en del af det gode fællesskab omkring skolen og Børnehuset.
Jeg er uddannet pædagog fra Haderslev seminarium, i 1999, og har siden
arbejdet både i børnehave og inden for specialområdet. De seneste 10 år, som
pædagog, har jeg arbejdet som støttepædagog og konsulent.
I mit pædagogiske arbejde lægger jeg stor vægt på at være nærværende,
lyttende og tillidsskabende. Det gør, at jeg i min dagligdag gør mig umage med
at komme i børnehøjde og være med til at give børnene redskaber til at løse
konflikter, frem for at løse dem for dem. Jeg giver børnene muligheder, inden

for trygge rammer og arbejder på at skabe fællesskab gennem fælles ansvar og
respekt.
Jeg glæder mig rigtigt meget til at lære jeres børn at kende og til at møde jer.
De bedste hilsner
Maria

Husk at I endelig skal kontakte Mie, hvis I søger svar på noget, I ikke kan få hos
de voksne i Børnehuset.

Nyt fra skolen:
Test i uge 1.
Mulighed for testning af elever i uge 1
Tønder Kommune ønsker at flest mulige børn får mulighed for at blive testet for
Coronavirus.
Poderne kommer på Arrild Friskole
mandag d.03.01.2022 mellem 8.30 og 10.30
samt torsdag d.06.01.2022 mellem 8.00 og 14.00
Mandag og tirsdag er man velkommen til at møde op uden at være tilmeldt
nødpasning. Blot skal elevens forældre (hvis eleven er under 15 år) på test
stedet udfylde en samtykkeerklæring og eleven kan derefter testes. Her gælder
de underskrifter jeg har fået før jul.
Elever, som ikke tilbydes test mandag eller tirsdag vil blive tilbudt test
umiddelbart efter skolestart, som forhåbentligt bliver onsdag den 5. januar.
COVID 19 positiv.
Jeg hører, der har været en del positive Covid 19 tilfælde blandt børnene. Tak til
jer der har givet mig besked. Til jer, der har /har haft et positivt udfald, så vil jeg
gerne have en tilbagemelding fra jer. Dette for at vide, hvilke børn der i det nye
år skal testes. Tester vi et nyligt Covid 19 tilfælde, vil testen være positiv, og jeg
skal sætte et større apparat i gang, Det kan jeg undgå, hvis I giver mig besked.
På forhånd tak for samarbejdet.

I denne uge siger vi endelig velkommen til Dorthe. Vi glæder os til samarbejdet.
Læs Dorthes præsentation i tidligere nyhedsbrev.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 1
03.-04. hjemmeskole
03. bestyrelsesmøde
03. mulighed for test på skolen mellem 8.30-10.30
05. 1.skoledag med fysisk fremmøde
06. test på skolen 8.00-14.00
Uge 2
13. og 14. sundhedsplejerske 3.klasse
Uge 3
Uge 4
24. og 25. emnefage: Job og uddannelse
30. Støtteforeningen inviterer til loppemarked i hallen 10-14
Uge 5
02. Merete på kursus hele dagen. Anitmobbekursus.
02. sundhedsplejerske 1.klasse
03. sundhedsplejerske 1. klasse og 8.klasse
Uge 6
07., 08. og 09. Karina på kursus. Læsevejleder uddannelsen - del 1.
Uge 7
Vinterferie
Uge 8
23.og 24. sundhedsplejerske 6.klasse
25. støtteforennigen inviterer til fastelavnsfest i hallen
Uge 9
04. National trivelsdag
Uge 10
07. SH 0.-1.klasse/ 2.-3.klasse
Bestyrelsesmøde
09. Bethina på kursus. IT
10 SH 2.-3.klasse/ 6.-8.klasse
Uge 11
14. SH 4.-5.
Uge 12
Uge 13
28., 29. og 30. Karina på kursus. Læsevejleder uddannelsen - del 2.
Uge 14
06. Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus
Uge 15

Påskeferie

06.04.22 Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus
28.04.22 Teaterforestilling for alle
31.05.22

03.06.22 skoleture for alle

Venligst Mie

