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Nyhedsbrev 25/2021
Dette nyhedsbrev er skoleårets sidste.
God sommer til jer alle
Næste nyhedsbrev udsendes d. 05.08.22

Nyt fra Børnehuset:
Endnu en uge er gået i vores dejlige børnehus. Dagene flyver bare afsted når man er
omringet af skønne og glade børn. :-)
Sommer
Sommeren er for alvor ved at komme, og dagene bliver kun varmere fra nu af. Så
derfor må børnene rigtig gerne begynde at have sommertøj med i kassen, og gerne
lette og luftige sko som for eksempel sandaler. De må også gerne begynde og have
badetøj og håndklæde med, da vi godt kan finde på at lege med vand hvis det er rigtig
varmt. :-)
Husk også at smøre jeres barn ind i solcreme hjemmefra. Vi smører igen til middag.
Ugens helt store højdepunkt var sankthans. Børnene har hele ugen hjulpet med at lave
heksen til bålet. Kreativiteten blev sat på prøve, og der kom den fineste heks ud af det.

Børnehaven
I børnehaven er der som altid blevet leget en hel masse både indenfor og udenfor. Vi
har også været kreative, og lavet de fineste hekse som hænger og pynter i
garderoben.

Vi har også fundet kassen med udklædningstøj frem igen, efter det har været pakket
væk på grund af corona, så det var til stor glæde for børnene.

I onsdags var nogen af børnehavebørnene i gymnastiksalen sammen med nogen af
småbørnene. Der blev løbet, hoppet, leget, danset og hørt musik.

Mange af børnene har også været med til at lave heksen til sankthans. Det var et stort
hit. :-) Torsdag skulle vi endelig fejre sankthans, og det gjorde vi først med at holde
samling hvor vi snakkede om sankthans, og vi så også en video om sankthans.
Bagefter gik vi ud til bålet, hvor vi brændte heksen af og sang et par sange. Til frokost

spiste vi udenfor, og menuen stod naturligvis på pølser med brød. I fredags var vi med
skolen rundt i byen og ønske god sommer.
Småbørnsgruppen
I småbørnsgruppen har vi brugt ugen på at lege både indenfor og udenfor. Vi har især
leget med legeskum, som stadig er et kæmpe hit for alle børnene. I tirsdags var vi
kreative hele formiddagen, hvor der blev klippet hekse i anledningen af sankthans. De
blev rigtig fine, og pynter nu på stuen inden børnene får dem med hjem. I onsdags var
nogen af børnene med oppe i brugsen og handle ind til sankthans, og de andre var
med nogen af børnehavebørnene i gymnastiksalen. I torsdags var vi med til at fejre
sankthans, hvor vi var med til at synge og tænde bål. Børnene synes det var meget
spændende, og se heksen brænde af. Til frokost spiste vi pølser med brød. I fredags
var vi også med skolen på gåtur rundt i byen og ønske god sommer.

SFO
I denne uge har vi spillet forskellige spil blandt andet ordspil. Vi har også leget udenfor i
det skønne vejr, og været på besøg i børnehuset. Ugens højdepunkt har været den
kommende sommerferie, som børnene lystigt har snakket og fortalt om. :-)

Nyt fra skolen:
Rigtig god sommerferie
I går – fredag – fik vi sendt hinanden på sommerferie. Igen i år med en festdag
startende med en gåtur rundt i byen – for fuld musik og flag.
Det var så dejligt, at så mange vinkede til os på ruten. TAK.

Herefter var der hygge på klasserne samt de ældstes boggie voggie tur rundt
efter resten af eleverne.

Dagen sluttede i fællesrummet, hvor vi fik sagt farvel til Karina, Bo og Sara Marie.
Se de fine billeder hvor de står sammen med blomsterdrengene.
Det var så dejligt, at så mange kom forbi til afslutningen. TAK.

Hos de ældste sagde vi farvel til Isabella,
Jesper og Oliver.
De fortsætter deres skolegang andetsteds i
kommunen.
Vi sender al muligt held og lykke deres vej.

Ugen har budt på andet end sidste skoledag.
Vi har ryddet og og slæbt hjem
Vi har lavet de sidste opgaver
Vi har spillet rundbold
Torsdag var 0.-1. i Jump a lot
Torsdag var 4.-5. på besøg hos Dorthe

Og så er der jo lige læsehesten i 2.-3.:
Læsevæggen!!!!
Så er læsevæggen gjort op og jeres børn har læst ..... trommehvirvel.......
1450 bøger på et år!

Afslutningsvis vil hele personalet ønske alle en rigtig god
sommer med håb om sol, varme og gode oplevelser.
Tak for lån af jeres børn. Det er en sand fornøjelse.
God sommer
Personalet Arrild friskole og Børnehus

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 27-31 Sommerferie
D.05.08. næste nyhedsbrev udkommer.
Uge 32:
08.08.22 1.skoledag kl.8.15-13.00

Husk arbejdsdag 02. og 03.09.2022
Husk fælles forældremøde for skolens elever 14.09.22

Venligst Mie

