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

Nyhedsbrev 21/2022

.
Alle fra nær og fjern er velkomne til dette gratis arrangement.
Det foregår på skolen onsdag d.15.06.kl.12.15-13.15.
Koncerten afvikles udendørs – i den lille skolegård – hvis vejret tillader det.
Alternativt går vi i hallen.
Spændende at opleve dette kulturelle arrangement.

Nyt fra Børnehuset:
Nyt fra børnehuset
Så gik der endnu en dejlig uge i børnehuset, og denne uge en meget kort en af
slagsen. Vi håber I alle får en rigtig dejlig forlænget weekend.
Emneuger
I de kommende to uger har vi emneuger i børnehuset. Denne gang skal vi have om
dyreriget. Vi skal lære forskellige dyr at kende, hvad de spiser og hvor de lever henne i
naturen m.m. Vi skal også lave nogle forskellige kreative aktiviteter omkring dyreriget.
Emneugerne afsluttes for børnehavebørnene d. 8 juni med en tur til Glad Zoo i Lintrup.
For småbørnene vil der også blive arrangeret en lille udflugt, men det hører I nærmere
om. :-)
Diskofest
I næste weekend d. 3-4 juni er der diskofest for blå gruppe. Invitationen kommer
snarest. Vi skal spise lækker mad, danse og hygge hele aftenen. :-)
Farvel kaffe
I tirsdags var der forældrekaffe som afslutning for Katrine. Tak til de forældre der
kiggede forbi og sagde farvel til Katrine.
I onsdags holdte vi afslutning med børnene for Katrine, som havde sidste dag i
børnehuset. Katrine havde fine gaver med til børnene, og børnene havde også lavet
nogle fine ting til Katrine. Tusind tak for din store indsats i børnehuset. Vi kommer til at
savne dig, og ønsker dig alt det bedste fremover. :-)

Børnehaven
I mandags brugte vi det meste af dagen udenfor på legepladsen i det skønne vejr. Der
blev bygget huler og leget i sandet i bare tæer. Tirsdag var vi allesammen på gåtur op
til brugsen, hvor der blev handlet ind til varm mad dagen efter. Menuen denne uge stod
på tarteletter, som vi lavede onsdag. Det var en stor succes. :-) Onsdag holdte vi også
afslutning for Katrine, som havde slikposer med til alle børn.

Småbørnsgruppen
I mandags var vi opdelte i små grupper. De ældste småbørn var på besøg i
børnehaven, hvor de var med ude på legepladsen og lege. De mindste småbørn
legede på stuen. Tirsdag var bobbelgruppen med i køkkenet, og lave frokost til hele
børnehuset, og de mindste småbørn var delt i små grupper hvor børnene på skift
legede med lego på den ene stue, og legede med bondegård på den anden. I onsdags
var vi ikke særlig mange børn i småbørnsgruppen, da vi stadig døjer med skoldkopper,
så der blev der hygget om de børn der var kommet. Vi var allesammen udenfor og
lege, og til frokost fik vi lækre tarteletter.
Vi holdte også afslutning for Katrine, som havde gaver med til os. I gaverne var
sæbebobler og en sansebog, som børnene blev meget begejstret for. :-) Hun havde
også chokoladekiks med som vi fik til eftermiddagsmad.

SFO
Vi har leget både indenfor og udenfor. I onsdags holdt vi afslutning for Katrine, som
havde sidste dag i børnehuset og sfo. Vi kommer til at savne dig. :-)

Hej alle Forældre og børn.
Da jeg er ny på Arrild Friskole og Børnehus, vil jeg
gerne lave en kort præsentation af mig
selv.
Jeg hedder Sandra, er 23 år gammel og bor i
Aabenraa sammen med min kæreste. Jeg er
uddannet pædagog, og blev det i januar 2022.
Hvis jeg skal nævne nogle interesseområder så er
det, natur og udeliv, bevægelse og nogle
hyggelige stille timer, hvor der kan blive tid til højt
læsning sammen med ungerne.
Jeg kommer til at se i børnehuset, samt i SFO’en.
Til sidst vil jeg bare sige, at jeg glæder mig til nogle hyggelige timer sammen med jeres
skønne unger, som allerede har taget godt imod mig.
I er selvfølgelig velkommen til at komme til mig, hvis der skulle være nogle spørgsmål.
Venlig hilsen Sandra :)

Nyt fra skolen:
Registrering af buskort.
Jeg har tidligere skrevet ud om dette. Rikke har nu tjekket op og hjulpet på vej.
Alle har fået mail fra bogholder@arrildfriskole.dk.
Det er vigtigt, at I får færdiggjort registreringen. Hvis I ikke gennemfører
registreringen, giver det os udfordringer, når vi skal med bussen i det nye skoleår.

Idræt i skoven
I mandags blev 0.-3.klasses idrætsundervisning henlagt til skoven i Toftlund. Det
var en god dag lyder tilbagemeldingerne.
Matematik fag dag
Cyklen vat pumpet og madpakken smurt og afsted gik det til stævnepladsen, hvor
dagens undervisning foregik.
Selvom vejret så lidt ustabilt ud fra morgenstunden blev det godt udevejr.
Dagen var krydret med matematiske udfordringer og mere fri leg.
Skoleture
Endelig skal vi afsted
Man mærker tydeligt, at spændingen stiger – hvad skal der ske? Har du pakket
din taske?? Hvordan ser overnatningsstedet mon ud??? Og meget mere.
Eleverne kan roligt glæde sig. Personalet har helt styr på det og har planlagt
meget spændende til alle dagene.
Efter skoleturen venter så endnu en forlænget weekend – årets sidste hverdag vi
alle holder fri d.06.06 – 2.pinsedag.

Vigtige datoer i kommende uger:
Bemærk der udsendes ikke nyhedsbrev i uge 22.
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 – se invitation øverst i dette nyhedsbrev.
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

Alle ønskes en god Kristi Himmelfarts ferie

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret

Venligst Mie

