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Hvor bliver man glad, når der er tilgang til begge huse. 
I børnehuset får vi løbende tilmeldinger til især småbørnsgruppen. Det 

betyder, at vi pt. søger en ny pædagog samt en afdelingsleder.
Hvis du kender en person, det endnu ikke har hørt om vores fantastiske sted 
og muligheden for at få job her så håber jeg, du vil give beskeden videre.
Man kan altid sende en mail til mig skolen@arrildfriskole.dk eller ringe på 
44128459.
Tak for jeres hjælp.

Nyt fra Børnehuset:
Så gik der endnu en dejlig uge i børnehuset. Vi har igen i denne uge brugt en masse 
tid udenfor på legepladsen både om formiddagen og om eftermiddagen.

Børnene elsker at lege udenfor i regnvejr, så derfor vil det rigtig dejligt hvis alle børn 
har regntøj og gummistøvler med i børnehuset.
Vi leger også af og til med vand, og laver dæmninger i sandkassen, så der vil det også 
være en fordel med regntøj og gummistøvler.

Husk og få skrevet jeres barn op til sommerferie senest d. 1.4.22. Så vi ved hvilke uger 
I holder ferie med jeres barn.

Husk også legetøjsdag i hele børnehuset på fredag i næste uge d. 25.3.22. Hvert barn 
må medbringe 1 stykke legetøj. Fremadrettet er der legetøjsdag sidste fredag i 
måneden.

Nyt fra børnehaven
Mandagen startede ud med en dejlig gåtur i skoven. Vi fandt mange pinde, svampe og 
blomster som børnene brugte meget tid på at undersøge og lege med.



Tirsdag havde vi gruppetid, hvor rød gruppe læste bøger og øvede farverne.  

som er en leg hvor der bliver gemt nogen ting under et tæppe, også skal børnene 
skiftevis bagefter forsøge at huske de ting der lå under tæppet.  
Børnene øver her deres hukommelse, turtagning og styrker fællesskabet gennem 
aktiviteter.  
Blå gruppe var i indskoling :-)  
 
Onsdag var vi i gymnastiksalen, hvor vi legede på alle redskaberne, og havde den 
store airtrack fremme. Vi hørte også musik.  
 
Torsdag havde vi gruppetid. Rød gruppe legede farveleg, hvor hvert barn har et stykke 
karton i en bestemt farve, også gælder det om at de skal finde en ting i rummet i 
samme farve som kartonet. På den måde øver børnene de forskellige farver. Rød 

  
e synes var 

rigtig sjovt. De lavede også hemmeligheder :-)  

tælleopgaver med mariehøne-tema.  
 
Fredag holdte vi børnemøde med fri for mobberi.  

 
Nyt fra småbørnsgruppen  
I småbørnsgruppen startede vi mandagen med allesammen at lege udenfor på 
legepladsen i det dejlige vejr. Der blev gravet i sandkassen, kørt på biler og spillet med 
bolde.  
Tirsdag var vi til musikalsk legestue i kirken. Her sang vi mange forskellige sange og vi 
spillede også på rasleæg og pustede sæbebobler.  
 

     
 
Onsdag var både bobbelgruppen og de mindste småbørn kreative. I bobbelgruppen 
blev der tegnet fine tegninger på en paptallerken, og inde på stuen ved de små lavede 
vi flotte  forårsblomster i de skønneste farver.  



     
 
Om torsdagen har småbørnsgruppen krop og bevægelse, så her var vi i 
gymnastiksalen og lege på redskaber og høre musik. Alle børnene elsker når vi skal i 
gymnastiksalen :-)  
 
Fredag holdte vi fælles samling, hvor vi sang sange fra vores sangkuffert og lavede 
fagter til. 
 
SFO 
Denne uge er gået med forskellige aktiviteter. Vi har bla. leget, tegnet, spillet spil og 
været i gymnastiksalen. Vi spillede rundbold og kørte på rullebræt. :-) 
 
 
 
Nyt fra skolen: 
 
Vi byder foråret velkommen. 
Foråret har vist sig fra sin bedste side. Det betyder, at der igen er kommet gang 
i rundboldspillet. Det er så fantastisk at opleve eleverne lege på tværs af alder  
med hensyntagen hertil.  
Basket spillet er ligeledes et hit  her spiller elever fra flere årgange med/ mod 
hinanden. 
Ros til eleverne. 
 
 



Gæk gæk gæk 
Påsken nærmer sig, og produktionen af gækkebreve er i gang  Hvem 
ved,  
 
 
 
 
 

 
 
Affaldsindsamling 
I denne uge har 2.-3.klasse samlet affald på skolens grund. Resultatet 
præsenterede de for os til samling i morges. UPS  en hel sæk fuld af sølvpapir, 
plast,  
Jesmin fortalte om den lange nedbrydningstid af det fundne. Det gav anledning 
til en god snak. 
Vi har lovet hinanden at have øget opmærksomhed på, hvad vi smider. Vi vil alle 
gerne passe på naturen og naturens dyr. 
 
Virksomhedspraktikant. 
Som jeg tidligere har skrevet er Michelle i virksomhedspraktiks hos os. Jeres børn 
vil møde hende som den ekstra voksne i nogle lektioner. 
 
Kontoret. 
I næste uge er Rikke på kontoret onsdag. 
 
Teater. 
Uh hvor vi glæder os. Mandag holder personalet teatermøde. Derefter kan 
eleverne få svar på deres mange spørgsmål.  



 
 
 



            Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 12
Uge 13
Bo feriefridage hele ugen
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 
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