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Nyhedsbrev 12/2022

Nyt fra Børnehuset:
Endnu en skøn og dejlig uge er gået i børnehuset. Det har bare været helt fantastisk 
vejr, så derfor har vi brugt en masse tid udenfor. Nogen dage har det endda været så 
lunt, at vi har kunne smide jakken :-) Vi har også lukket udenfor de fleste dage i denne 
uge, som har været rigtig skønt.

Fordi vi er så meget udenfor er det rigtig vigtigt at alle børn har lidt forskelligt overtøj 
med i garderoben. Det er ved at være for varmt med vinterstøvler og flyverdragt, så 
derfor er det en rigtig god ide med et par sko og termotøj til de lune dage. Husk også 
meget gerne regntøj og gummistøvler.

Til alles info åbner børnehuset også kl. 6.15 i april måned.

Der er stadig en del der mangler og notere hvornår I holder sommerferie med jeres 
børn. Deadline er 1.4.22 af hensyn til personalets ferie planlægning. :-)

Nyt fra børnehaven
Mandag legede vi udenfor i det skønne vejr, og fik ryddet op i alle børnenes mapper. 
Hvert barn har deres egen mappe i børnehaven hvor de kan sætte ting i de har lavet 
som f.eks. tegninger eller billeder fra fødselsdage m.m. Børnene elsker og sidde og 
kigge i deres mappe, men engang imellem trænger de også til at blive ryddet lidt op, så 
det fik vi gjort.

Tirsdag havde vi gruppetid. Rød gruppe legede forskellige lege, og grøn gruppe legede 

ældste børn var i indskoling :-)



Onsdag havde vi udedag, hvor vi legede udenfor det meste af dagen. Bobbelgruppen 
var også på besøg på børnehavens legeplads. Under halvtaget på legepladsen blev 
der leget med smølfer.  
 
Torsdag havde vi gruppetid hvor blå gruppe havde den blå kuffert fremme. Grøn 
gruppe lavede påske hemmeligheder, og rød gruppe læste bøger.  
Fredag havde vi legetøjsdag og børnemøde med fri for mobberi.  
 
Derudover har vi samling hver dag hvor vi snakker om ugedag, dato, måned, år og 
årstid. Om fredagen synger vi også vores weekendssang.  
 
Nyt fra småbørnsgruppen 
Mandag legede vi i små grupper på de forskellige stuer. Tirsdag var vi allesammen til 
sang og musik i kirken, hvor vi sang en masse forskellige sange og lavede fagter til. Vi 
spillede også på rasleæg og pustede sæbebobler. Onsdag var bobbelgruppen ude på 
den store legeplads og lege med børnehavebørnene, og de mindste var kreative inde 
på stuen hvor vi lavede forårsblomster. Torsdag var vi allesammen ude og lege på 
vores legeplads i det dejlige vejr. Fredag fejrede vi fødselsdag for Sebastian, han 
havde lækker kage med slik på med, som han delte ud. Stort tillykke med de 2 år 
Sebastian :-) Vi har leget udenfor på legepladsen de fleste eftermiddage.  
 

      
 
SFO 
Vi har leget udenfor i det gode vejr hvor vi har spillet fodbold og kørt på 
cykler/mooncars. Vi har også lavet modellervoks. :-)  
 
På torsdag siger vi farvel til Natchaya. Det har været en fornøjelse. Vi ønsker dig 
al mulig held og lykke fremover. 
 
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---- 
 
Nyt fra skolen: 
 



Solen skinner og vi nyder at være udenfor                                                                                                                             
.

Hver mandag og fredag morgen starter vi med morgenmotion. 
Det kan give våde sko og sokker så husk gerne skiftesokker/ 
sko.

I pauserne bliver udeområderne flittigt brugt. Det er herligt at høre 
glade hvin og se blussende kinder, når eleverne kommer ind.

Skole-hjem-samtaler.
Vi siger tak for nogle gode skole-hjem-samtaler. Det er altid en fornøjelse at møde 
jer og få en god snak.

Madpakketid.
Madpakken er dagens højdepunkt. 
Desværre oplever vi flere børn, der har lækkerier med i 
madkassen. Det er selvfølgelig lækkert men lever ikke
helt op til vores kostpolitik. Vi ser gerne, at I tænker 

over, at madpakken skal være brændstof til en lang og 
aktiv arbejdsdag . Så lad kiks o.lign. bliver hjemme tak 

for samarbejdet.. 

Folk og Røvere i Kardemommeby.
Til fredagens samling sang vi et par af de sange, I vil komme til at høre til 
skolefesten. I kan roligt glæde jer allerede nu lyder det godt.
I kan allerede ny købe billetter. Pengene afleveres på kontoret. Den super flotte 
billet får jeres barn med hjem, når vi når uge 16/ 17 det er nemlig PR holdet,
der producerer billetterne.
Her følger personalet brev til jer med alle de vigtige oplysninger:

Arrild den 21.03.2022

Teater på Arrild Friskole

Torsdag den 21.4 starter vores teateruger. Eleverne har valgt sig ind på 4 hold: 
Skuespil/dans, scene/kulisser, PR og lys/lyd, men det har I sikkert allerede hørt noget 
om.



Herunder kan I læse hvad de enkelte hold skal arbejde med, og om der er noget I skal 
være opmærksomme på særligt i forbindelse med premieredagen. 
 
Skuespil/dans 
Skuespillere og lyd/lys møder ind kl. 16.30 inden forestillingen torsdag d. 28.04.22. 
Skuespilleren skal selv finde/skaffe sig kostumer og rekvisitter som passer til rollen. 
Vi snakker med skuespillerne om hvad og hvordan de kan se ud. 
Det er vigtigt, at skuespiller har deres rollehæfter med hver dag!!! 
Vi vil også snakke om hvordan man som skuespiller arbejder, også når de ikke er på. 
Vi har en forventning om, at de lever op til deres rolle / det valg de har gjort. 
 
Scene/kulisser 
Vi arbejder i sløjd/billedkunst lokalet. 
Kulisse folk skal sørge for at tage gammelt tøj på, hvor der må komme maling på. 
 
PR 
På PR holdet skal vi arbejde med forskellige digitale medier. Derfor skal du huske at 
have din mobiltelefon med, hvis du har en. Derudover skal du have penalhus, saks og 
høretelefoner med. 
 
Lys/lyd 
Eleverne arbejder tæt sammen med skuespiller/danseholdet. Der bruges tid på at lave 
en plan for hvilken mikrofon der skal tændes, hvornår lyset skal slukkes m.v.  
Skuespillere og lyd/lys møder ind kl. 16.30 inden forestillingen torsdag d. 28.04.22. 
 
Fredag den 29.04 står på oprydning. Alle har fri kl 12.00. Bussen kører 12.05 
OBS: Busbørn der har behov for SFO pasning fra kl. 12.00 skal lave aftale med Mie. 
 
 
 

 
 

Skolefesten 
Torsdag formiddag den 28.04 kl. 10.00 afvikles generalprøven, og her vil vi rigtig 
gerne se bedsteforældre, mostre, fastre, onkler og alt midt imellem. 
 
Torsdag kl. 17.30 slår vi dørene op til årets store teaterforestilling. Kom ind og find en 
god plads - der er plads til alle.  
Tæppet går kl. 18.00 og skuespillet varer ca. 45 min. 



Vi ville sætte stor pris på, hvis I forældre hjælper de små søskende med ikke at gå op 
på scenen eller lege med instrumenterne både før og efter forestillingen.

Efter teaterforestillingen er der fælles spisning. Hver familie medbringer egen madkurv 
og service til mad og kaffe. Derudover købes der sodavand og øl til rimelige priser, og 
som noget nyt er der også brikjuice.

Billetpriser:
Voksen: 40 kr.
Børn (til og med 14 år som ikke går på skolen): 15 kr.
Med i billetten er der kaffe/the og kage. Billetterne købes på forhånd.

Hold øje med Facebook i ugens løb og like og del vores opslag, så vi kommer langt ud 
i jeres netværk og bliver mere synlige.

Når aftenen går på hæld ville vi sætte stor pris på, hvis I hjælper til i 5-10 minutter med 
at samle stole og borde.

Forventningens glæde er ikke til at tage fejl af - både børn og voksne glæder sig meget 
til at vise jer, hvad vi har arbejdet med.

Hold på hat og briller og hop om bord i Syversens sporvogn for nu kører vi afsted i 

Kardemommeby.
De venligste hilsner

Personalet Arrild Friskole og Børnehus

            Vigtige datoer i kommende uger:



 
Uge 13 
Bo feriefridage hele ugen 
Jane fri mandag og tirsdag 
01.04 Åben legestue  
Uge 14 
Marianne feriefridage hele ugen. 
06. Generalforsamling for Arrild Friskole og Børnehus og Støtteforeningen for 
Arrild Friskole og Børnehus 
06. bestyrelsesmøde 
10.04 hallen er lejet ud 
Uge 15 
Påskeferie hele ugen 
Uge 16 
18.04 2.påskedag, Børnehus og skole er lukket 
21.-22.04 Teateruger starter  dagligt 8.15-14.00 
Uge 17 
25.-29.04Teateruger  dagligt 8.15-14.00 
28.04      generalprøve 10.00  alle er velkomne 
               Skolefest for forældre og søskende 18.00 
29.04 Åben legestue 
Uge 18 
02.05 Merete feriefridag 
04.05 2.-3.klasse på tur til Tønder 
Uge 19 
13.05 Bededag  Børnehus og skole er lukket 
14.05 hallen er lejet ud 
Uge 20 
Uge 21 
26.05 Kr. Himmelfart  Børnehus og skole holder lukket 
27.05 Børnehus og skole holder lukket 
29.05 Grundejerforennigen inviterer til generalforsamling i hallen 
Uge 22 
30.05 Bethina feriefridag 
31.05.-03.06 0.-5.klasse tager på skoletur til Fanø 
31.05.-03.06 6.-8.klasse tager på skoletur til Aarhus 
Uge 23 
08.06 sundhedsplejersken besøger 0.klasse  nærmere følger 
Uge 24 
15.06 sommerkoncert på skolen  nærmere følger 
17.06 Mie holder fri 
Uge 25 
24.06 sidste skoledag  nærmere følger 
Uge 26 
Skolens elever holder sommerferie 



 
 
 

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 

 
 
 
 

 
                                                             
                                                                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


