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Nyhedsbrev 14/2022  
 

Tak til alle jer, der deltog i årets generalforsamling. Det var en hyggelig aften 

Denne gang i legerummet i Børnehuset. 

Bestyrelsen for Arrild Friskole og Børnehus er den samme som før 

generalforsamlingen. Susanne Ockens (formand), Lene Hansen (næstformand) 

Anders Henningsen, Adel Szogs, Carsten Hansen, Kim Jepsen og Nina Kilbom. 

Det var meget glædeligt at det i år lykkedes at få valgt en fuld bestyrelse til 

Støtteforeningen. De valgte er: Sandra Søegaard, Else Henningsen, Iwan de 

Hertog, Claus R. Andersen og Brian Møller.  

Det vigtige vi kan tage med os fra denne aften er: 

- At vi har et godt lille sted, der udvikler sig.  

- At det er nødvendigt at vi alle bidrager – ting sker ikke af sig selv 

. 
 

Nyt fra Børnehuset: 

 
Vi åbner 6.15 resten af året. 

Bestyrelsen har besluttet, at børnehuset i hele 2022 åbner kl.6.15. Der har vist 

sig at være et behov herfor. I slutningen af 2022 evalueres åbningstiden. 

 
Endnu en dejlig uge er gået i børnehuset. 
Vi har i denne uge afsluttet vores tema om påske. Det har været to spændende 
og lærerige uger. Børnene har især synes det var rigtig spændende, at holde øje 
med deres karse, og se hvor meget de mon havde spiret over natten.  
Der er også blevet lavet en masse kreativt påskepynt, som børnene får med 
hjem.  
 

Torsdag var det endelig tid til den længe ventede påskefrokost. Alle børnene 
havde glædet sig rigtig meget, for hele ugen har der været snak om en helt særlig 
gæst, nemlig påskeharen. Så det var til stor glæde, da børnene endelig kunne se 
påskeharen hoppe rundt ude på legepladsen. Påskeharen havde selvfølgelig 
gemt en lille ting til hvert barn, så der blev hygget med chokolade og 
vingummibamser :-) Til frokost fik vi allesammen æggekage med bacon og 
tomater, og der var også saftevand.  
 



  
 

Vejret skifter stadigvæk meget lige nu, så husk endelig forskelligt overtøj i 
garderoben. Vi er udenfor i alt slags vejr, så vi vil meget gerne have at alle børn 
har regntøj og gummistøvler med.  
 

Nyt fra børnehaven  
Vi har i denne uge haft mest fokus på vores påsketema. Så både mandag og 
tirsdag er der blevet klippet og klistret, og der er kommet så meget fint påskepynt 
ud af det, som børnene glæder sig til at få med hjem.  
 

Onsdag vi var i gymnastiksalen, og fik brændt en masse energi af :-)  
Torsdag holdte vi påskefrokost, og fredag holdte vi samling med fri for mobberi.  
 

Gennem hele ugen har vi leget udenfor i regnvejret, som børnene for det meste 
altid synes er rigtig sjovt.  
 

Nyt fra småbørnsgruppen 

Vi startede ugen med at være kreative, og fortsatte på vores påsketema. Vi 
klippede kaniner, som vi bagefter satte på en snor, så det blev en guirlande. De 
blev bare så fine :-)  
Tirsdag var vi til sang og musik i kirken, som var for sidste gang i denne omgang. 
Vi har rigtig nydt at komme i kirken, så vi glæder os allerede til efteråret hvor vi 
starter op igen.   
 

Onsdag blev der leget i bobbelgruppen og på stuen, og de sidste børn fik lavet 
de sidste påsketing færdige. Torsdag havde vi påskefrokost, og fredag holdte vi 
samling og legede på stuerne.  
 

SFO 

I denne uge har vi mest hygget indenfor. Vi har spillet spil, leget med 
modellervoks og spillet computer.  
 

Vi ønsker jer allesammen en rigtig dejlig påskeferie, og glæder os til at høre hvad 
børnene har brugt deres ferie på :-)  

 



 
Kirsten 

Hejsa. Mit navn er Kirsten, jeg er den nye i børnehuset. Jeg er glad for at være 
blevet en del af huset, og ser frem til en masse gode oplevelser med børnene. 
Jeg er bosiddende i Tønder, Der bor jeg med min mand Mikael og vores tre børn 
Sarah, Silje og Tristan. Oprindelig er jeg udlært grafisk trykker, og synes det var 
et utrolig spændende arbejde, men da jeg fik vores første barn, ønskede jeg mere 
tid, så valgte derfor at blive dagplejer, og det blev til 14 år. 14 gode år, men nu 
skulle der nye udfordringer til, så derfor da jeg så opslaget om en stilling hos jer, 
vidste jeg det lige var mig, så det var heldigt det lykkedes. Så igen, ser jeg frem 
til et godt samarbejde med mine nye kollegaer, børnene og forældre.  
Mange hilsner Kirsten  

 

Nyt fra skolen: 

 
En punktering. 

Øv hvor træls – bussen punkterede lige, da eleverne skulle køres hjem. Det gav 

en senere hjemkomst for jeres børn. Der var flere, der gav besked hjem.  

Det er vigtigt, at I kontakter busselskabet, hvis jeres barn ikke kommer hjem til 

tiden. Det er her I kan få begrundelsen. 

Ring på 74833614  

 

Morgen SFO 

Vi har i den sidste tid været nødsaget til at åbne SFO i børnehuset. Dette skyldes 

sygdom/ fravær i personalegruppen.  

 

Sommerferie SFO 

Vi har modtaget tilbagemeldinger fra 2 hjem vedr. sommer SFO. Det er disse 

tilbagemeldinger, der bliver del af den videre planlægning af sommerferien. 

 

Folk og røvere fra Kardemomme by. 

 

Forventningens glæde begynder at summe overalt på skolen – nu er det endeligt  

snart, det sker…… 

 

Scenekasser: 

Er der nogle friske, stærke mænd som har tid og mulighed hjælpe med at køre  
scene-kasserne retur fredag d. 29. april fra kl 10.00- 11.00  

Henvendelse til: marianne@arrildfriskole.dk 

 

Husk at få billetter bestilt i uge 16. 

 

Bethina har udsendt mail til alle forældre med oplysninger vedr. uge 16 og 17. 

http://arrildfriskole.dk/


 
 

 

 



 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 15 

Påskeferie hele ugen. Skole og børnehus er lukket. 

Uge 16 

18.04 2.påskedag, Børnehus og skole er lukket 

21.-22.04 Teateruger starter – dagligt 8.15-14.00. Bussen kører hjem 14.05 alle  

                 dage. 

Uge 17 

25.-29.04Teateruger – dagligt 8.15-14.00 

                Bussen kører hjem 14.05 mandag – torsdag. 

28.04      generalprøve 10.00 – alle er velkomne 

               Skolefest for forældre og søskende 18.00 

29.04 Åben legestue 

          Bussen kører hjem 12.05 

Uge 18 

02.05 Merete feriefridag 

06.05 Karina 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 

          Karina feriefridag 

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 



 

 

 

28.04.22 Teaterforestilling for alle 

 

31.05.22 – 03.06.22 skoleture for alle 

 

 

 

I ønskes alle en glædelig påske. 

 

 
                                                             

 
 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


