
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nyhedsbrev 23/2022  

 



.HUSK 
I er alle velkomne til at overvære koncerten onsdag d.15.06 kl.12.15-13.15 
 
 
 

Nyt fra Børnehuset: 

 
Endnu et par dejlige uger er gået i vores skønne børnehus. Ugerne har været fyldt med 
glade og veloplagte børn. Der er blevet leget indenfor, udenfor og på tværs af 
grupperne. Vejret har været meget blandet med både solskin og regnvejr. Så det er 
især vigtigt lige for tiden at børnene har tøj/overtøj med efter vejret.  
 
I løbet af de sidste par uger har vi budt velkommen til Christina og Nanna, som er 
startet i børnehuset. Christina er primært tilknyttet småbørnsgruppen, og Nanna vil 
primært være tilknyttet børnehaven, men I vil naturligvis kunne hilse på dem i hele 
huset.  
 
Præsentation  
Hej til alle forældre og børn. :-) Jeg er ny på Arrild Friskole og Børnehus, og derfor vil 
jeg gerne fortælle lidt om mig selv. Jeg hedder Christina, jeg er 19 år gammel og jeg 
kommer fra Tønder. Jeg er til at finde nede ved småbørnsgruppen indtil slutningen af 
august, da jeg til start september skal starte på pædagogskolen i Aabenraa. Jeg har 
altid vidst at jeg gerne vil arbejde med børn og uddanne mig til pædagog, da jeg nyder 
at være sammen med børnene, og lære dem og deres egenskaber at kende. Jeg er en 
stille og rolig pige, men dog kan jeg godt lide at der sker noget og prøve nye ting af, 
samt at lære fra mig. Jeg glæder mig til de kommende måneder hvor jeg skal lære jer 
og jeres børn at kende. Hilsen Christina. :-) 
 
Ny dato 
Vi har i personalegruppen desværre været nødsaget til at ændre datoen for vores 
sommerfest. Så sommerfesten bliver nu afholdt torsdag d. 16/6-22 kl. 16.30-19.00. Vi 
håber stadig at se jer allesammen, og beklager besværet der måtte følge med.  
 
Børnehaven 
I børnehaven er ugerne blevet brugt på vores emneuger om dyr. Vi har fundet en 
masse forskellige kryb og insekter ude på legepladsen, og vi har også været på gåtur 
ned til søen, hvor der også blev fanget haletudser i vandet. Vi har også både læst og 
set film om dyr i hvilestunden. Vi har hængt forskellige dyrs livscyklus op, og snakket 
om hvordan en sommerfugl starter som æg, så larve, så puppe og til sidst en 
sommerfugl. Vi har også haft gruppetid hvor vi har hørt drømmerejse, spillet dyrelotteri, 
lavet bier, leget lege og snakket om de forskellige dyr vi skulle ud og se på vores tur til 
glad zoo.  
 
Det helt store højdepunkt for temaet om dyr var selvfølgelig turen til glad zoo. Først 
kørte vi med bus, som også var en oplevelse i sig selv for mange af børnene. :-) Da vi 
ankom til glad zoo, gik vi først rundt i parken med en dyrepasser som viste os alle 
dyrene. Vi fik også lov at røre ved en stor slange, og levende melorme. Der blev også 
klappet geder og set mange forskellige dyr. Til sidste legede vi på legepladserne og 
sluttede af med en is. Vi havde en rigtig god tur, og det var nogle trætte børn vi havde 
med hjem.  
 



  

 
 
I tirsdags fejrede vi Sofies 3 års fødselsdag. Hun havde lækker kage med til os 
allesammen. Stort tillykke Sofie. :-) Vi har også leget i de forskellige grupper, og været 
kreative i værkstedet. Der er også blevet leget med modellervoks.  
 
Blå gruppe har været til diskofest med overnatning i børnehuset. Det var en stor 
succes :-) Der blev spist pizza, danset ballondans, lavet forskellige konkurrencer og 
hygget i soveposerne til tegnefilm. Alle børnene klarede overnatningen super flot, så alt 
i alt var det bare en rigtig god oplevelse for både børn og voksne.  
 

   



       
 
Småbørnsgruppen 
I småbørnsgruppen har vi de sidste par uger både leget på stuerne, været ude på 
legepladsen, på gåture og været kreative.  
 
Vi har været på gåtur over til kælkebakken, hvor der blev brugt en masse energi. På 
vejen hjem var vi også forbi svømmehallens legeplads, hvor der blev rutschet, gynget 
og hoppet på hoppepude.  

 
 
Vi har været i gymnastiksalen hvor vi hoppede, spillede med bolde, kravlede på 
redskaber rutschede og dansede til musik. Om fredagen har vi holdt samling hvor vi 
havde besøg af vores små bamsevenner, og vi sang også forskellige sange fra vores 
sangkuffert.  
 
Vi har også været i det kreative hjørne, hvor vi fik lavet de fineste sommerfugle der nu 
pynter på stuen. 



      
 
SFO  
I sfo har vi brugt de sidste par uger på at lære Sandra at kende og omvendt. Vi har 
leget indenfor og udenfor, spillet computer og leget gemmeleg.  
 

Kalender 
16/6-22 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: 

 
Skoleture. 

Sikke fantastiske dage vi havde med jeres børn. Jeg håber, de har fortalt om 

nogle af alle de spændende oplevelser vi har delt. 

Ligeså håber jeg, I har fulgt os på Facebook i løbet af ugen. 

 

Lærerne minder på at ALLE skal huske at få deres veste med retur på skolen 😊 

 

Juni 

Juni måned er måneden, hvor vi samler op på årets hængepartier. Begynd 

allerede gerne nu at se gemmerne i gennem, måske ligger der en glemt skolebog 

eller en biblioteksbog på hylden.  

Husk årets sidste skoledag er fredag d.24.06. 

 

På jungletur 

Eleverne i 0.klasse var i onsdags på jungletur – i hallen. Sundhedsplejersken 

arbejdede med eleverne- målet var at øge opmærksomheden på motorikken. 



 

Dansk fag dag. 

Tirsdag d.14.06 tager alle matematiklærerne på inspirationskursus. 

Derfor står der dansk på skemaet hele dagen. Denne dag vil vi fordybe os i 

læsning, Dagen bliver tredelt: Bord dæk dig – spilleværksted – læseløb. Så glæd 

jer bare. 

Alle har fri 14.00. 

 

Torsdag og fredag næste uge skal sygemeldinger ske på hovednummeret og 

efterfølgende skal du vælge 2 for lærerværelset. 

 

 

 

 

            Vigtige datoer i kommende uger: 

 

           

Uge 24 

14.06 Bestyrelsesmøde 

          Danskfagdag. Skolens matematiklærere besøger CFU og bliver fagligt  

          inspirerede. 

15.06 sommerkoncert på skolen – se invitation øverst i dette nyhedsbrev. 

16.-17.06 Mie holder fri 

Uge 25 

23.06 0.klasse er på tur til JUMP A LOT 

24.06 sidste skoledag – nærmere følger 

Uge 26 

Skolens elever holder sommerferie 

Uge 32 

08.08. 1.skoledag skoleåret 2022/23 

 

 

 

D. 15.06 koncert på skolen  

       D.24.06. sidste skoledag 
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