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Nyhedsbrev 20/2022  
 

I denne uge har vi sagt velkommen til Sandra. Sandra er ansat som pædagog i 

Børnehuset. Nærmere præsentation følger. Børnene vil møde Sandra både i 

Børnehuset og i SFO. 

 
 
Nyt fra Børnehuset: 

 

Endnu en dejlig uge er gået i vores fantastiske børnehus. Ugen har været fyldt 
med skønne og glade børn. Der er blevet leget en masse, og der er også blevet 
leget på tværs af grupperne. Vi oplever at børnehavebørnene nyder at få lov at 
lege med småbørnene og omvendt, så derfor lukker vi ofte børnehuset samlet 
om eftermiddagen på legepladsen. :-)  
 

I torsdags kunne vi byde velkommen til Sandra, som er startet som pædagog i 
børnehuset. Sandra vil primært være tilknyttet børnehavegruppen, men I vil 
kunne hilse på hende i hele huset.  
 

Nye datoer 

I den kommende tid vil der være flere begivenheder i børnehuset bla. discofest 
med overnatning for blå gruppe og fælles sommerfest for hele børnehuset, så 
tjek gerne kalenderen nederst i nyhedsbrevet, og spørg endelig personalet hvis 
der skulle være spørgsmål.  
 

Bedsteforældredag 

I onsdags blev der holdt bedsteforældredag for hele børnehuset. Flaget blev 
hejst, og det var nogle spændte og forventningsfulde børn der glædede sig til at 
deres bedsteforældre skulle komme. Hele formiddagen blev der bagt boller, og 
plantekasserne blev gjort klar til at der skulle plantes blomster. Det var et 
vellykket arrangement med hygge og snak rundt på legepladsen i det dejlige 
vejr. Vi vil gerne takke for den store opbakning og de fine blomster der nu 
pynter rundt på hele legepladsen. :-)  
 



   

       
 

 

Børnehaven 

I mandags var vi på gåtur ud til egernhytten. Der blev leget og brugt en masse 
energi ude i skoven. Og der blev også øvet i at gå pænt i trafikken. Børnene 
nyder når vi hver mandag skal på gåtur. :-) Tirsdag blev der leget både indenfor 
og udenfor. Der blev læst bøger, spillet computer og lavet perler og tegninger i 
værkstedet. Vi spiste også frokost udenfor, hvor vi fik besøg af 4 store 
skolepiger. Onsdag hjalp børnene med at gøre klar til bedsteforældredag, og da 
det endelig blev tid til de skulle komme var det til stor glæde for alle børnene 
der havde glædet sig hele dagen. :-)  
 

 



 
 

Torsdag har vi fejret Philips 3 års fødselsdag, stort tillykke Philip. Han havde 
lækker kage med til hele gruppen. Vi lavede også seje spiderman masker og 
legede udenfor i regnen. Der blev også spist lækker varm mad som i denne uge 
stod på pasta og kylling i fad. Fredag blev der hygget og leget på stuerne.  
 

Småbørnsgruppen 

Vi startede ugen stille og roligt ud med at lege i små grupper. De største 
småbørn var med ude på den store og legeplads og lege, som altid er et stort 
hit. De mindste småbørn har leget med modellervoks. Der blev både lavet kager 
og forskellige dyr ud af modellervoksen. Det var en rigtig hyggelig formiddag for 
både børn og voksne. :-)  
 

   
 

Tirsdag var nogen af børnene på tur med gåbussen. Turen gik op i brugsen, 
hvor der blev handlet ind til bedsteforældredag. De andre småbørn legede på 
stuerne, hvor der bla. blev spillet puslespil, læst bøger og leget med legetøj. 
Onsdag havde vi bedsteforældredag i hele børnehuset, så der var børnene med 
til at gøre klar om formiddagen. Alle børnene var på skift med i køkkenet og 
bage boller, og der blev også fyldt muld i plantekasserne. Efter børnenes 
middagslur blev det tid til at hilse på bedstemor og bedstefar, som glædeligt var 
mødt op i børnehuset. Der blev plantet blomster, og hygget i det skønne vejr. I 
torsdags lavede vi varm mad, så der var børnene også på skift med i køkkenet 



og lave mad. Denne gang stod menuen på pasta og kylling i fad. Nogle af 
børnene var også udenfor og lege i regnvejr. Fredag blev der hygget og leget 
på stuerne.  
 

Farvel kaffe/kage 

På tirsdag d. 24/5-22 vil der være farvel kaffe og kage i børnehuset for Katrine 
fra kl. 15.00-16.00. Vi håber mange vil kigge forbi og sige farvel og ønske 
Katrine held og lykke videre på sin vej.  
 

SFO 

Vi har leget både indenfor og udenfor. Der er blevet spillet fodbold ude på den 
store legeplads. :-) Vi har også været på besøg i børnehuset.  
 

Kalender  
26/5-22 + 27/5-22 lukket, Kristi himmelfartsferie  
uge 22+23 emneuger 
3/6-22 til 4/6-22 discofest med overnatning for blå gruppe 

6/6-22 lukket, 2. Pinsedag  
8/6-22 børnehusets sommerudflugt  
15/6-22 sommerfest m. afslutning for blå gruppe kl. 16.30-19.00 

23/6-22 sankthans  
24/6-22 åben legestue  
24/6-22 legetøjsdag  

 

 

 

Nyt fra skolen: 

 
0.-3.klasse på tur 
Mandag d. 23.maj tager 0.-3. klasse bussen fra Arrild busstation kl. 08.35 til 
Toftlund. 
Idrætstimen er flyttet op i Toftlund skov. Vores base er ved shelteren, hvor der 
er en naturlegeplads.  
Eleverne skal ud på nogle små løb med indlagte aktiviteter.  
Vi kommer retur til skolen kl. 11.25  
Husk: buskort, gode sko og tøj efter vejrforholdene. 
 
Med venlig hilsen  
Sara Marie & Marianne  
 
------------------------------------------- 
 
Inspirationsdage for personalet 
Lærerpersonalet tager i løbet af den kommende måned på en inspirationsdag 
på CFU. Her vil vi blive præsenteret for diverse læremidler til henholdsvis dansk 
og matematik. 



Mens dansklærerne er på tur afvikler matematiklærerne en anderledes 
matematik dag for alle eleverne. 
 
Matematik dag tirsdag den 24. maj 
Matematikdagen foregår i Lindet Skov ved bålhytten, derfor skal alle elever 
medbringe cykel og cykelhjelm. Derudover skal hver elev medbringe en 
madpakke/drikkedunk og en blyant i en lille rygtaske, samt tøj efter vejret.  
Skoledagen er fra kl 8.15- 14.00 for alle elever. Bussen kører kl 14.00. 
Der vil foregå forskellige matematik aktiviteter, hvor eleverne bliver blandet på 
tværs af årgangene. 
 

NB. Husk at tjekke jeres børn for flåter, når de kommer hjem. 
 

Sara Marie, Mariane, Betina og Bo 

 

Nærmere informationer om danskdagen følger. 

 
---------------------------------------------------- 
 
Overnatning 
Torsdag til fredag overnattede eleverne i 6.-8.klasse på skolen. Vi startede med 
et forældremøde som optakt til turen til Aarhus, derefter fælles ta-selv-bord. 
Herefter blev forældrene sendt hjem og der blev hygget og leget. Lidt søvn blev 
det også til. 

Så nu er vi klar til Aarhus 😊 

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

 

Jeg vil anbefale jer at gå ind på Facebook – her er der lagt mange spændende 

oplevelser op: 

- 4.-5.klasses fine løb til 0.-3.klasse med opgaver til lejrskolen. Det regnede 

– men pyt. 

- Eleverne har pyntet gangen med flotte billeder - i kolde og varme farver. 

- I gastronomi har eleverne prøvet kræfter med at temperere chokolade – 

det gælder om at holde tungen lige i munden 

- 0.-1.klasse har været ved søen i Natur Teknologi. Der blev blandt andet 

fanget haletudser  

 

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

 

Uge 21 bliver en kort uge, da vi alle holder fri torsdag, Kr. Himmelfart, og om 

fredagen. 

Ugen vil bl.a. blive brugt til de sidste forberedelser til årets skoleture. 

 

 



 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 21 

24.05 matematik fagdag 8.15-14.00 

26.05 Kr. Himmelfart – Børnehus og skole holder lukket 

27.05 Børnehus og skole holder lukket 

29.05 Grundejerforeningen 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 

          Sundhedsplejersken besøger 4.-5.klasse - undervisning 

          Karina feriefridag 

Uge 24 

14.06 Bestyrelsesmøde 

15.06 sommerkoncert på skolen – nærmere følger 

16.-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 
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