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Nyhedsbrev 16/2022
Nyt ansigt i Børnehuset!

Hejsa

Jeg hedder Berit Nannberg og er den nye afdelingsleder/pædagog i 
Børnehuset.

Jeg starter her den første Maj og jeg glæder mig.
Jeg kommer fra Assens på Fyn men min familie og jeg har valgt at 

søge nye eventyr her i det sønderjyske og vi er derfor flyttet ind i 
vores sommerhus her i Arrild.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen.

Vi ses
Hilsen Berit



. 
 
Nyt fra Børnehuset: 
Nyt fra børnehuset  
De fleste børn er vendt tilbage efter en lang og dejlig påskeferie. Det skønne vejr er 
endelig kommet tilbage, så det har vi i hele børnehuset nydt godt af denne uge. Vi er 
meget ude, og vi lukker også uden for mange dage, så husk tøj efter vejret.  
 
Husk at smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra inden de bliver afleveret. Vi sørger 
for at smøre dem igen til middag. Vi har solcreme i børnehuset, men hvis barnet bruger 
et specielt mærke skal de selv medbringe dette. Det er også en god ide med en solhat 
:-)  
 
På fredag i næste uge d. 29/4-22 er der legetøjsdag i hele børnehuset.  
 
Der er også åben legestue i børnehuset næste fredag d. 29/4-22.  
 
Nyt fra børnehaven 
Vi startede ugen udenfor i det dejlige vejr, og brugte derfor det meste af tirsdagen på 
legepladsen. Vi malede med vandfarver og havde forskelligt legetøj med udenfor. Vi 
spiste også frokost udenfor. Tirsdag var de kommende skolebørn i indskoling.  
Vi fejrede også Signes 3 års fødselsdag. Hun havde lækre is med til hele børnehuset. 
Tillykke Signe :-) 
 

          
 
Onsdag legede vi også udenfor det meste af dagen. Børnene har skiftevis været 
indenfor og lave dagtilbudstermometer. Det er en trivselsundersøgelse som vi i 
børnehuset skal lave på alle børn mellem 4-6 år. Hvis man er interesseret i at vide 
mere om undersøgelsen, hænger der mere information på tavlen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Torsdag nød vi igen det gode vejr hvor vi var en på gåtur hen til søen. Vi fiskede med 
fiskenet og fangede forskellige dyr i vandet. Det var en dejlig tur. :-)   
 

           
 
Fredag holdt vi fælles samling.  
 
Nyt fra småbørnsgruppen  
I småbørnsgruppen startede vi tirsdag med at lege udenfor på legepladsen i det gode 
vejr.  
I tirsdags startede David også i småbørnsgruppen, så vi brugte også formiddagen på at 
lære ham at kende. Velkommen til David og hans familie :-) 
Onsdag legede vi i små grupper på stuerne. Bobbelgruppen var med til at lave frokost 
til hele børnehuset, og de mindste småbørn legede med legoklodser på stuen.  
 
Torsdag var de mindste småbørn på gåtur over til kælkebakken, hvor børnene fik brugt 
en masse energi på at løbe op og ned af bakken. Vi gik også om på legepladsen ved 
svømmehallen, hvor børnene synes det var rigtig sjovt at gynge og hoppe på 
hoppeborg. Bobbelgruppen var på besøg i børnehaven, hvor de var med ude på den 
store legeplads og lege.  
 

 
 
Fredag holdt vi samling med fri for mobberi, og legede allesammen udenfor.  
 
Farvel og goddag 
Torsdag siger vi farvel til Maria. Hun har været et frisk pust i huset. Men nu er der tid til 
noget andet. Vi ønsker Maria al muligt held og lykke på den videre vej. 
 



Mandag d. 02.05 siger vi goddag til Berit. Berit er den nye afdelingsleder. I har nok set 
opslaget i Børnehuset. I den første periode vil Berit være meget i Børnehuset, så vi alle 
kan lære hinanden at kende. Velkommen til dig Berit.

SFO
Vi har haft legetøjsdag, det var sidste gang inden sommerferien, og haft besøg af 
indskolingsbørnene. Vi har også spillet computer, og leget udenfor på den store 
legeplads i det dejlige vejr. :-)

Kalender
28/4-22 Musical på skolen
29/4-22 Legetøjsdag
29/4-22 Åben legestue
18/5-22 Bedsteforældredag kl. 13.30-15.30
27/5-22 Legetøjsdag
27/5-22 Åben legestue

Nyt fra skolen:

Folk og Røver fra Kardemomme by.
Så er arbejdet i gang. Det er herligt at høre summen overalt, hvor der arbejdes 
med forskellige emner. Det er også en fornøjelse at opleve små og store arbejde 
sammen. Det styrker fællesskabet.

I vil dagligt kunne finde nyt fra PR gruppen på Facebook så følg godt med 

Tak for tilmeldingerne til skolefesten. Vi håber, I sender bedsteforældre og andet 
godtfolk af sted om formiddagen. Forældre og børn fylder nemt de 150 pladser 
om aftenen.

Husk eget service til om aftenen. 
Drikkevarer købes til:
Brikjuice:               5.-
Sodavand (1/2 l): 10.-
Øl:                        10.-

SFO behov d.29.04.
Jeg mangler en tilbagemelding fra de hjem, hvor barnet kører med bussen, om 
der er et behov for at blive i SFO, efter at bussen er kørt kl.12.05. Det har 
betydning for de ansatte.



Bliver barnet længere skal I selv afhente på skolen/ børnehuset.
Giv besked senest mandag morgen hører jeg ikke fra jer, regner jeg ikke med 
jeres barn efter 12.00

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 alle holder fri kl.12.00 d.29.04.

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

En bøn fra Agerskov Taxi
Chaufføren minder om vigtigheden af, at forældrene melder afbud, hvis barnet 
IKKE skal med bussen.
Ligeså gælder det samme: ring til chaufføren, hvis dit barn skal have en 
kammerat, der ikke normalt kører med bussen, med hjem for at lege.

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

Morgen SFO
Fra d.02.05 åbner morgen SFO i børnehuset om mandagen.

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

Fanø.
Tirsdag d.31.05. til fredag d.03.06. tager alle elever i 0.-5.klasse på skoletur til 
Fanø.
D.31.05.: Alle elever skal være klar ved Fanø færgen kl.9.00 egen transport
D.03.06.: Alle elever afhentes ved Fanøfærgen kl.12.30.

Nærmere oplysninger følger.

            Vigtige datoer i kommende uger:

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 
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