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Nyhedsbrev 08/2022  
 

Coronastatus. 

Mundbind er ikke længere et krav for at komme ind i vores huse. Hvis du er nær 

kontakt/ har symptomer/ lige har fået taget en test, så vil vi fortsat bede dig 

bruge mundbindet. Tak for at være med til at passe på os alle. 

 

Ligeledes er I alle velkomne til at komme helt ind i husene. 

Håndvask og spritte hænder holder vi fast i. 

 

Kageordning. Så er det igen muligt at medbringe hjemmebag til dit barns 

fødselsdag. 

 

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

 

Generalforsamling for børnehus/ skole og støtteforeningen. 
Vi glæder os til at se alle forældre fra Børnehuset og skolen til årets 
generalforsamling d.06.04.2022. Dagsorden sendes ud i kommende uge. 
 
I år søger bestyrelsen for børnehuset/ skolen 1 nyt medlem. Som medlem af 
bestyrelsen får du øget indsigt i vores verden og mulighed for her og nu 
indflydelse. Så hvis du synes opgaven lyder spændende, vil jeg gerne opfordre 
dig til at ringe til formand Susanne Ockens på 50549053 eller næstformand Lene 
Hansen 21687075 for at høre mere. 
Støtteforeningen søger 2-3 nye bestyrelseskollegaer. Du er meget velkommen til 
at ringe til formand Sandra Søegaard på 60162710 for at høre mere.  
 
------------------ 
 

Nyt fra Børnehuset: 
Så gik der endnu en dejlig uge i børnehuset. Alle børn og voksne er vendt tilbage 
efter en velfortjent vinterferie. For de børn som har været i børnehuset er der 
også blevet hygget med lidt af hvert. Vi har bla. lavet biograf hvor vi hyggede med 
film, sodavand, popcorn og lidt slik. I denne uge har vi igen haft fokus på 
fastelavn, og børnene har været rigtig interesserede og nydt vores 
fastelavnsuger.  
 

I børnehaven er ugen gået med forskellige fastelavnsaktiviteter. Vi har dekoreret 
fastelavnsmasker, og alle de børn som havde lyst er blevet malet i ansigtet. Det 



blev til mange fine og sjove ansigter. Derudover har vi malet tønderne til vores 
fastelavnsfest.  
 

Først på ugen fejrede vi Amber´s 3 års fødselsdag, hun havde lækre ting med 
som hun delte ud. Senere på ugen fejrede vi Jakob´s 5 års fødselsdag, han havde 
også lidt lækkert med. Stort tillykke til jer.  
 

           

 

Tirsdag var det første dag i indskolingen for de kommende skolebørn. De synes 
det var rigtig sjovt og spændende og skulle have madpakke og skoletaske med. 
De havde en rigtig god dag på skolen.  
 

I vinterferien startede Lærke i børnehaven. Velkommen til Lærke og hendes 
familie.  
 

I småbørnsgruppen er ugen også gået med en masse fastelavnssjov. Vi har 
klippet katte og fastelavnsboller. Vi har dekoreret fastelavnsmasker, også har 
hvert barn lavet et fastelavnsris, som de får med hjem.  
  
I vinterferien startede Louis i småbørnsgruppen. Velkommen til Louis og hans 
forældre.  
 

Torsdag blev det endelig tid til børnehusets fastelavnsfest. Børnene har glædet 
sig rigtig meget. Så det var nogle forventningsfulde og glade børn der mødte ind 
i børnehuset torsdag morgen. Børnehuset begyndte hurtigt og summe af børn i 
mange forskellige kostumer her kan nævnes prinsesser, superhelte, Spiderman, 
mariehøns, og bier. Først sang vi fastelavnssange, også var det tid til og slå 
katten af tønden. Det var børnene super seje til. Tønden gemte på en lille slikpose 
til hvert barn, og bagefter spiste vi lækre fastelavnsboller. Alt i alt en rigtig dejlig 
dag for både børn og voksne.  
 

 

Åbningstider i marts måned. 
Børnehuset åbner kl. 6.15 i marts måned.  



   

                 
 

SFO 

I denne uge kunne vi endelig åbne op for at børnene kunne lege på kryds og 
tværs. Det har været rigtig dejligt. 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, 
så husk derfor tøj efter vejret.  
 

 

       Tirsdag d.01.03 åbner morgen SFO i børnehuset. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Åben legestue               
 

Alle forældre til børn i alderen 0-3 år er velkomne i åben legestue. 

Vi åbner dørene: Fredag d. 04.03 kl.9.00-10.30 

                             Fredag d. 01.04. kl.9.00-10.30 

                            Fredag d.29.04. kl.9.00-10.30 

 

Ring til børnehuset på 30138403 og meld din ankomst. 

 

Vi glæder os til en hyggelig formiddag med dig/ jer og dit barn/ børn. 

 

 

 

 

Nyt fra skolen: 
 

Efter en veltiltrængt vinterferie er vi nu godt i gang igen. Coronatallene daler – i 

stedet er der snot i farvandet :-/ 

Herligt er det igen at kunne opleve børnene lege på kryds og tværs.  

 

Velkommen 

I mandags sagde vi velkommen til Lianna, der er startet i 5.klasse, og Daniella, 

der er startet i 7.klasse. Også velkommen til jeres familie. 

 

Velkommen siger vi også til Michelle. Michelle er startet i virksomhedspraktik på 

skolesiden. 

 

Krig 

Ordet og billederne de ikke kan udgå at se bekymrer og gør børnene utrygge. Vi 

vil gerne bede jer alle tage snakken med jeres barn derhjemme. I er de bedste til 

at formidle denne svære viden for jeres eget barn. Snakken er vigtig, da de – 

uanset hvad – vil høre klassekammerater tale om emnet. 

Som undervisere er vi ekstra opmærksomme på alle børn i denne uvisse tid. 

 
Tønder Politi 

Thomas fra Tønder Politi besøger torsdag d.03.03 mellem 8.15 og 9.45 6.-

8.klasse. 

Emnet er Den sikre side – grooming – kodeord – billeddeling.  



 

Biblioteket. 

Vi er i danskudvalget i gang med at rydde op og gøre biblioteket mere attraktivt. 

Vi har fået midler fra Støtteforeningen til indkøb af nye bøger. Vi takker.  

Vi ønsker os puder, liggeunderlag, tæpper og sækkestole, da planen er at indrette 

en læsehule. Så kan du hjælpe os, så sig endelig til.  

 

Maling. 

Endelig endelig….. 

Per (pedel) er nu gået i gang med at male døre og dørkarme – det pynter. 

 

 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 9 

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

billeddeling – gromming. 

04. National trivelsdag 

      Åben legestue 9.00-10.30 

Uge 10 

07. SH 0.-1.klasse/ 2.-3.klasse 

       Bestyrelsesmøde 

08. Rikke C på kursus – Center for høretab 

09. Rikke C på kursus – Center for høretab  

      Dorte på kursus - hygiejne 

      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 feriefridage hele ugen. 

06. Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus 

Uge 15 

Påskeferie 

 



 

 

 

06.04.22 Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus 

Generalforsamling for Støtteforeningen 

 

28.04.22 Teaterforestilling for alle 

 

31.05.22 – 03.06.22 skoleture for alle 

 

24.06.22 sidste skoledag 

 

08.08.22 Første skoledag skoleåret 2022/23  
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