Arrild Friskole & Børnehus
Skærbækvej 16,
Arrild, 6520 Toftlund.
Skolen@arrildfriskole.dk
Tlf.: 74830103
Boernehuset@arrildfriskole.dk
Tlf.: 30138403

Nyhedsbrev 13/2022
HUSK alle vores generalforsamling onsdag d.06.04.2022 kl.19.00
Vi mødes denne gang i legerummet i Børnehuset.

Nyt fra Børnehuset:
Velkommen.
I dag har vi sagt goddag og velkommen til Kirsten. Kirsten er tidligere dagplejer,
og I vil oftest møde hende i småbørnsgruppen. Vi glæder os til samarbejdet.
Kirsten præsenterer sig i et af de kommende nyhedsbreve. På vores
facebookside kan I se et billede af hende.
Pr. 01.05 siger vi velkommen til en ny afdelingsleder i Børnehuset. Nørmere
præsentation følger. Sikkert er at I/ vi godt kan glæde jer/os.
Nyt fra børnehuset
Så gik der endnu en dejlig uge i børnehuset. De fleste af dagene har det været koldt og
blæsende, så der er blevet brugt mest tid inde på stuerne i denne uge. I denne uge er
vi startet op på vores 2 påskeuger. Her har vi fokus på at være kreative med klip og
klister, men vi prioriterer også at lære børnene noget om påske som tradition.
Husk tøj efter vejret. I denne uge har det været koldt igen, så der har det atter været
nødvendigt med flyverdragt, så sørg for at børnene har lidt af hvert med.
Børnehuset åbner også kl. 6.15 i april måned.
Nyt fra børnehaven
Vi startede ugen med at holde en lille samling, hvor vi snakkede om hvorfor vi holder
påske og hvad hele traditionen handler om. Vi sang også påskesange :-) Bagefter tog
vi allesammen ud på en gåtur over til legepladsen ved svømmehallen. Tirsdag var blå
gruppe i indskoling. Grøn og rød gruppe lavede påskeharer, som vi bagefter såede
karse i. De står til pynt i garderoben, og de er allerede begyndt at spire rigtig fint. Hele
huset dufter af karse :-) Onsdag var vi i gymnastiksalen og bruge en masse energi.
Torsdag klippede vi igen påskepynt. Vi lavede fine guirlander, af nogen forskellige
påskeharer som børnene klippede ud i mange flotte farver. De pynter også rigtig fint i
hele huset. Fredag blev der leget i de forskellige rum både i køkkenet, værkstedet og i
legerummet.

I torsdags holdte vi også afsked for Natachaya, som havde sidste dag i børnehuset.
Børnene havde malet et fint salt og peber sæt til hende, som hun kan have derhjemme
som et minde fra børnehuset. Vi ønsker Natachaya held og lykke fremover. :-)
Nyt fra småbørnsgruppen
Vi startede ugen stille og roligt ud med at lege på de to stuer. Bobbelgruppen lavede
fine tegninger og spillede puslespil inde på deres stue. De mindste småbørn legede
med biler og klodser, og bagefter var de med i køkkenet og lave frokost til hele
børnehuset.
Tirsdag var vi allesammen til sang og musik i kirken. Børnene fra bobbelgruppen får lov
til at gå ved siden af gåbussen eller med en voksen i hånden til og fra kirken, og det er
de bare super gode til. Onsdag gik vi i gang med vores påsketema. Vi klippede
påskeharer, og satte en lille bakke på, som vi bagefter såede karse i.

Torsdag var vi allesammen i gymnastiksalen og lege. Vi havde redskaberne fremme,
og spillede også med bold og hørte musik. Fredag havde vi igen åben legestue, så der
blev der leget og hygget med kommende børn til småbørnsgruppen.
Vejret skifter meget lige nu, så derfor vil det være en stor hjælp hvis børnene har noget
forskelligt tøj med til at sove i, i barnevognen. Nogen dage er det stadig nødvendigt
med ulddragt, og andre dage kan de nøjes med en varm trøje. Så dette
bedes alle børn sørge for at medbringe.
SFO
Vi har leget både indenfor og udenfor. Vi har også spillet spil, hørt musik og
Dette billede
set film da indskolingsbørnene var på besøg i sfo'en.

Nyt fra skolen:
Naturen er forunderlig….
I sidste uge smed vi jakkerne, og nogle af eleverne havde fundet deres shorts
frem. I denne uge blev det så igen vanter og huers tur. Det holder os dog ikke fra
at være ude og opleve det spire og gro – og lege og lege…..
-------------------------------------Udekøkken.
I torsdags var temaet i valgfag – bål mad. Der duftede herligt af
bål ude og inde.
Alle fik serveret minestronesuppe. Det smagte godt sagde
eleverne. Derudover stod den på snobrød – nogle mere sorte
end brune 😊
Der lød stor ros til alle eleverne for det gode samarbejde.
----------------------------------------

Aprilsnar.
Det lykkedes at narre alle – børn og voksne til dagens morgensamling.
Beskeden fra mig lød på, at der kom indeklimaeftersyn på skolen på tirsdag.
Derfor måtte vi ikke bruge skolen – i stedet stod den på udeskole. Alle hoppede
i, og de voksne var allerede i fuld gang med at organisere en anderledes dag.
Jeg har været rundt og dementere.
Min prank har medført rigtig mange børnehenvendelser om stort og småt – det
er lykkedes nogle af dem at narre tilbage.
Det er så sjovt…….

…….og pas bare på derhjemme – måske bliver I prøvet af også.
------------------------------------Husk påskeferien starter fredag d.08.04.2022
-------------------------------------Folk og Røvere i Kardemommeby.
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.
I dag har skuespillerne fået deres rollehæfter. De kan nu gå i gang med at lære
replikkerne udenad. Der er et par af skuespillerne der ikke havde fået rollehæftet
afleveret efter sidste rune. De er blevet bedt om af genfinde dem.

--------------------------------------Renovering.
Så er renoveringen af personalerummet så småt gået i gang. I dag har Kim haft
god hjælp af eleverne fra 6.-8.klasse.

Vigtige datoer i kommende uger:
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
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
Uge 32

08.08. 1.skoledag skoleåret 2022/23

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

