
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 18/2022  
 

Vi ønsker årets konfirmander tillykke med konfirmationen.  

                             Tillykke til Daniella, der bliver konfirmeret i Nustrup kirke. 

                             Tillykke til Jesper, der bliver konfirmeret i Arrild kirke. 

                             Tillykke til Malde, der bliver nonfirmeret på søndag. 

. 
 

Nyt fra Børnehuset: 

 
Nyt fra børnehuset 
Endnu en dejlig uge er gået i børnehuset. Ugen har budt på mange forskellige 
aktiviteter i både småbørnsgruppen og børnehaven. Vi har også leget en masse 
udenfor i det skønne vejr.  
 

Skoldkopper 

I løbet af de sidste par uger har flere børn fra både småbørnsgruppen og 
børnehaven haft skoldkopper. Så husk gerne at tjekke jeres børn og læg 
mærke til de små knopper hvis de skulle komme.  
 

 
Varm mad  
I denne uge er vi startet op på varm mad igen, som var en stor succes for alle 
børn både store og små. Menuen stod på lasagne med flutes og grøntsager, og 
det blev spist med velbehag.  
 

Bedsteforældredag 

D. 18 maj er der bedsteforældredag i børnehuset. Her skal vi plante de 
medbragte blomster, som skal pynte på legepladsen sommeren over. Bagefter 
vil der være boller og kaffe. Husk at få meldt til og betalt. Sidste frist for 
tilmelding er d. 12 maj.  
 



Børnehaven 

I mandags startede Alona i børnehaven. Velkommen til Alona og hendes 
familie. :-)  
I mandags kunne vi også sige velkommen til Sofie og Philip som er rykket fra 
småbørnsgruppen og ned i børnehaven. :-)  
 

I mandags havde Berit første dag i børnehuset, så der blev dagen brugt på at 
lære hende at kende og omvendt. :-) Børnene synes som altid det var 
spændende med en ny voksen i børnehaven. Der blev både leget indenfor og 
udenfor, og fordi det var så godt vejr tog vi et tæppe med ud på græsset og 
læste bøger.  
Tirsdag blev der også leget både indenfor og udenfor, og de kommende 
skolebørn har været i skole og sfo. Vi tegnede også fine slotte. :-) Onsdag var vi 
i gymnastiksalen, hvor vi havde den store airtrack fremme. Det var til stor glæde 
for børnene, der blev hoppet og brændt en masse energi af.  
Torsdag havde vi gruppetid. Rød gruppe malede med vandfarver, det blev til 
nogle fine og kreative tegninger. Grøn gruppe legede kimsleg, og sang 
forskellige sange. Blå gruppe lavede huler ude på legepladsen, og der blev 
også malet med vandfarver. Fredag legede vi på legepladsen, og hørte også 
musik på computeren. 
 

 
 

Småbørnsgruppen 

Vi startede ugen ud med allesammen at lege ude på legepladsen. Der blev kørt 
på biler, scooter og rutsjet på rutsjebane. Vi pustede også sæbebobler. :-) 
Tirsdag legede vi med lego duplo på stuerne i små grupper, og nogle af 
børnene var også med i køkkenet og lave frokost. Onsdag var vi også delt i små 
grupper, hvor en gruppe af børn var med oppe i brugsen og handle ind til varm 
mad. Bagefter legede de udenfor på legepladsen. Den anden gruppe legede 
med dyr og bondegård på stuen. I torsdags var småbørnene på skift med ude i 
køkkenet og lave lasagne til hele børnehuset. Fredag holdte vi fælles samling 
med alle de små bamsevenner. Vi sang også sange fra vores sangkuffert. :-) 
 



 
 

SFO 

I denne uge har vi spillet spil, og tegnet tegninger. Vi har også været på besøg 
ovre i børnehaven, hvor vi har leget på legepladsen. I tirsdags havde vi også 
besøg af indskolingsbørnene.  
 

Kalender 

18/5-22 Bedsteforældredag  
27/5-22 Åben legestue  
27/5-22 Legetøjsdag  

 

 

 

Nyt fra skolen: 

 
Mandag – tirsdag – onsdag – torsdag – fredag 

Endnu en uge gik – i susende fart.  

Vi er nu i gang med skoleårets sidste periode. Der er områder, der skal samles 

op på, områder, der skal repeteres og der skal arbejdes med ny læring.  

 

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

 

Skoldkopper. 

Også på skolen er der elever, der er ramt af skoldkopper. Både små og store. 

 

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

 

Skoletur til Fanø. 

Alle hjem i 0.-5.klasse har i denne uge fået mail om turen. Hvis I ikke har modtaget 

mail, så tjek lige i spam. Der gemmer sig ofte mails. Finder I heller ikke mailen 

der, så kontakt klasselæreren. 

 

Skoletur til Aarhus. 



Undersøgelsesarbejdet er i fuld gang. Der er meget vi gerne vil opleve. Nu må vi 

se hvad budgettet kan bære. At få styr på det fælles budget er en del af 

forberedelsen. 

Husk vi mødes d.19.05 til eleverne præsentationer – hygge med madkurv. 

 

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

 

Skolebesøg 

Torsdag d.12.05 får vi besøg af 9 lærere fra Deutsche Schule Buhrkall. De 

overværer vores måde at undervise i samlæste klasser på. Det bliver 

spændende. 

 

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

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 

 

Idræt 4.-8.klasse 

Og vinderen er…. 

I dag blev der spillet minigolf til den ”store guldmedalje” 

 

 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

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 

 

 

 

            

                                                             

                                                                              

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


