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Nyhedsbrev 06/2022  
 

Nyt fra Børnehuset: 

 
Vinterferie 

Tak for jeres tilbagemeldinger. Dejligt at nogle af jer har mulighed for at holde fri 

med jeres barn. Resten passer vi godt på i børnehuset. 

Som følge af jeres tilbagemeldinger ændrer vi lidt på åbningstiderne i uge 7.  

Mandag – torsdag: 6.15-16.30 

Fredag: 6.15 – 16.00 

 

Vi har de seneste uger været hårdt ramt af corona, men nu er alle, både børn og 
voksne, så småt ved at være tilbage igen. 
En ny emneuge er begyndt - nemlig fastelavn. I uge 6+8 vil vi lave en masse 
aktiviteter, der relaterer sig til fastelavn. Både børn og voksne glæder sig. 
Børnehuset holder fastelavnsfest torsdag d. 24/2. Her kommer vi til at slå katten 
tønden, klæde os ud og spise fastelavnsboller.  
 
Mandag var børnehaven på legepladsen ved feriebyen, hvilket børnene nød i høj 
grad.  
Tirsdag havde vi gruppetid. Rød gruppe lavede fine plancher, hvilket de 
fortsætter med til næste gruppetid. Her øver de sig nemlig i at klippe og klistre 
samt bruge fantasien. I grøn gruppe tegnede vi flotte klovne. Det fantastisk at se, 
hvor stolte børnene var over deres fine tegninger. Klovnene hænger på væggen 
til udstilling nede i legerummet. I blå gruppe havde vi først samling, hvor vi trak 
ting fra “den blå kuffert”. I kufferten lå der en bog, som vi skulle læse i. Vi så også 
små film, mens et af børnene fik færdiggjort sin billederamme - billederne står til 
udstilling på de hvide hylder i garderoben.  
Onsdag har vi været i det kreative hjørne og lavet fastelavnskatte. Vi har også 
fejret fødselsdag for Johan M. Vi sang fødselsdagssang og der blev delt lækre 
juice og rosiner ud.  
Torsdag har vi fortsat vores fastelavnstema og lavet katte, som ses på billedet.  
  



 
 
I småbørnsgruppen har vi også lavet fastelavnspynt. Vi har lavet fine katte, som 
hænger så flot i loftet nede på stuen. Vi har også været i gymnastiksalen, hvor 
børnene fik mulighed for at udfolde og øve deres motoriske færdigheder. Der blev 
leget med hulahopringe, bolde og redskaber. Vi hørte også musik. 
 

  
 

SFO 
 
Fra uge 8 vil spille/legetøjsdag være om tirsdagen i de lige uger. I de ulige uger 
vil vi bruge tirsdagen på at gå ud af huset, derfor er det vigtigt at huske tøj efter 
vejret.  
Efter vinterferien vil vi begynde at lave masker til fastelavn.  
 



Bemærk at efter vinterferien åbner morgen SFO igen i SFO. Mandag byder Maria 
velkommen. Tirsdag, torsdag og fredag byder Merete velkommen, onsdag byder 
Katrine velkommen. 
 

 

Nyt fra skolen: 

 

Corona. 

Puha – coronaen fik godt fat i personalegruppen i uge 5 og 6. Dertil kom 

omgangssyge for elever og personale. Så dagene blev lidt anderledes – men 

stadigt med masser af læring. I kan godt være stolte af jeres børn og deres evne 

til at omstille sig efter den virkelighed, de møder om morgenen :-) 

 

Efter vinterferien håber vi at kunne åbne lidt mere for fællesskabet på tværs og 

igen afholde samling.  

 

Tests. 

I uge 8 er der mulighed for at få en test tirsdag og fredag fra 8.00.  

 

Jungletrommerne fortæller, at nogle elever er angrebne af corona for 2 gang. 

Snakken kommer til at fylde meget. Jeg regner med, at forældrene henvender sig 

til mig, hvis de har et barn, der på ny er smittet, og at det ikke er børnene, der 

hører halve sætninger, de deler ud af. 

 

Indskolingsforløb. 

Så nærmer tiden sig for 1.skoledag. Vi glæder os til at se 11 kommende 0.klasses 

elever tirsdag d.22.02. Merete henter børnene i Børnehuset ca.8.00. Alternativt 

er de velkomne til selv at ”gå i skole”. Undervisningen vil foregå i SFO´s lokaler. 

Merete har genudsendt invitation til alle kommende 0.klasser. 

 

Faglige tests. 

I øjeblikket er vi i gang med at gennemføre faglige test på klasserne. Disse vil vi 

gerne præsentere for jer til forårets skole-hjem-samtaler. 

 

Vinterferie. 

Næste uge holder vi alle en velfortjent vinterferie. Jeg håber, alle vender friske 

tilbage…. 

 

Folk og røvere i Kardemomme by.  

Nu nærmer tiden sig – og sikke vi glæder os. 

Arbejdet tager så småt sin begyndelse i perioden frem til påske. 

 

 



 
 

 

 

             



Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 7                   INTET NYHEDSBREV 

Vinterferie 

Uge 8 

21. KJ feriefridag 

22. Indskolingsforløbet starter 

23.og 24. sundhedsplejerske 6.klasse 

24. Madmænd i køkkenet 

25. støtteforeningen inviterer til fastelavnsfest i hallen 

Uge 9 

03. 6.-8.klasse får besøg af repræsentant fra politiet. Emne: Kodeord – 

billeddeling – gromming. 

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 

Madmænd i køkkenet 

Uge 11 

Hele ugen Introuge for 8.klasse (besøg på ungdomsuddannelser) 

14. SH 4.-5. 

      6.-8.klasse får besøg af bankansat i matematik. 

Uge 12 

Uge 13 

28., 29. og 30. Karina på kursus. Læsevejleder uddannelsen - del 1. 

Uge 14 

ML feriefrdage hele ugen. 

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 

            



                                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


