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Nyhedsbrev 17/2022
Nyt fra Børnehuset:
Så gik der endnu en dejlig uge i børnehuset. Det skønne forårsvejr gør bare
noget ekstra godt for humøret for både børn og voksne :-)
Garderoben
I øjeblikket øver vi med børnene at de skal hjælpe med at sørge for at rydde sin
garderobeplads op. Det vil vi også meget gerne have jer forældres hjælp til. :-)
Det vil være rigtig dejligt hvis I lige sørger for at hjælpe jeres barn med at få
ryddet op inden de går hjem, og få sat sine sko/støvler op på hylden, så de ikke
ligger og flyder på gulvet.
Hver fredag er det også vigtigt at huske og tømme sit barns garderobe. Kassen
med skiftetøj skal også med hjem, så rengøringen kan komme til.
Bedsteforældredag
Så varer det ikke længe før der er bedsteforældredag i børnehuset, nemlig
onsdag d. 18 maj. En dag børnene ser rigtig meget frem til, så vi håber
selvfølgelig på stor opbakning hertil. :-) Børnene får en indbydelse med hjem,
som de kan give til deres bedsteforældre.
Varm mad
Vi har holdt en pause med varm mad i børnehuset, men nu er det endelig muligt
og starte op med det igen. Så fra uge 18 vil der igen være varm mad i
børnehuset 1 dag om ugen. Vi glæder os til at få gang i gryderne igen, og til at
få en masse dejlige børn med i køkkenet.
Nyt fra børnehaven
Vi startede ugen ud med en gåtur over til svømmehallens legeplads. Her
hoppede vi på hoppeborg, som var et stort hit for alle børnene.
Vi fejrede også Vildes 5 års fødselsdag. Hun havde lækre kager med, som hun
delte ud. Stort tillykke Vilde :-) Vi spiste frokost udenfor på legepladsen i det
dejlige vejr.

Tirsdag og onsdag blev der leget i forskellige grupper både indenfor og
udenfor.
Torsdag var vi ovre på skolen og se generalprøve på den musical skolen har
arbejdet på. Det var rigtig spændende, og børnene synes det var rigtig sjovt :-)
Vi holdt også afsked for Maria, hvor vi sang vores farvel sang og Maria havde
kage med til os allesammen.

Fredag blev der leget indenfor og udenfor, og vi holdte også samling.
Nyt fra småbørnsgruppen
I mandags var bobbelgruppen på en dejlig gåtur over til svømmehallens
legeplads. Børnene synes det var helt vildt sjovt at hoppe på hoppeborg og lege
på legepladsen.
De mindste småbørn var ude og lege på legepladsen i børnehuset.

Tirsdag legede vi i små grupper hvor nogle legede med klodser og andre hørte
musik og legede på stuen. Onsdag var vi allesammen ude på legepladsen og
lege i det skønne vejr.
I torsdags var bobbelgruppen så heldige at være inviteret med over på skolen
og se generalprøve. Det klarede de rigtig godt, og synes det var meget
spændende. De mindste småbørn var delt op i små grupper, hvor der blev
tegnet fine tegninger, leget med lego dublo og hørt musik. Fredag havde vi
åben legestue, og vi holdte også samling :-)
SFO
I denne uge har vi leget både ude og inde. Vi har spillet spil, leget og spillet
computer. Vi har også leget ovre på den store legeplads.
I dag måtte vi sige farvel til Kirsten igen. Kirsten har været ansat i et vikariat hos
os. Hun har nu fået nyt fast job. Vi ønsker al muligt held og lykke fremover.
---------------------------------------------------------------------

Nyt fra skolen:
Tusind tak.
Sikken oplevelse skolens elever gav os i aftes. Det kan man da kun være stolt af
😊 Flot skuespil – flotte kulisser – styr på lyd og lys – flot udsmykning og PRdækning i løbet af teater-dagene.
I aftes ramte vi ret præcist de 150 personer, vi ifølge brandmyndighederne må
være i hallen. Fantastisk med jeres store fremmøde – det er vi super glade for.
Ligeså er det jo altid hyggeligt med snakken på kryds og tværs.
Generalprøven trak også mange besøgende – det er så dejligt at også
bedsteforældre og andet godtfolk støtter op om os – og det skærper lige
elevernes lyst til at yde det optimale.

-----------------------------------------------------------Samtykke til skole kort kommende skoleår.
Alle hjem har i tirsdags fået tilsendt mail fra bogholder@arrildfriskole.dk.
Alle hjem skal via linket give samtykke til eleven må modtage skole kort.
Giver I ikke samtykke indenfor fristen, modtager jeres barn intet skole kort efter
sommerferien.
-----------------------------------------------------------Næste uge går vi så tilbage til almindeligt skema. Så husk bøgerne og idrætstøjet.
I løbet af maj måned vil vi fordybe os i årets skoleture.
0.-5.klasse tager til Fanø mens 6.-8.klasse tager til Aarhus.
Så der er snart noget nyt og spændende at se frem til.
------------------------------------------------------------Morgen SFO.
Morgen SFO åbner i børnehuset de kommende mandage.
------------------------------------------------------------Idræt 0.-3.klasse
d.09.05 og d.16.05 skal vi alle på cykeltur i idrætstimerne.
Husk derfor cykel (ny pumpet og klar) og cykelhjelm.
Venligst Marianne og Sara Marie

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 18
02.05 Merete feriefridag
06.05 Karina feriefridag/ Dorthe fravær.
08.05 konfirmation i Arrild og Nustrup.
Uge 19
12.05 Besøg af 9 lærere fra Deutsche Schule Burkall i løbet af skoledagen
13.05 Bededag – Børnehus og skole er lukket
14.05 hallen er lejet ud
Uge 20
19.05 Forældremøde i 6.-8.klasse 17 – 19. Emne: Aarhus turen
6.-8.klasse overnatter på skolen
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

31.05.22 – 03.06.22 skoleture for alle
24.06.2022 sidste skoledag

Venligst Mie

