
 

Nyhedsbrev 33/2022 

Arbejdsdage d.02.09 og 03.09. 

Jeg minder lige om tidligere udsendt mail. Jeg har desværre ikke modtaget så mange 
tilbagemeldinger endnu. 

Velkommen til sensommerens arbejdsdage.  
Fredag d.02.09 og lørdag d.03.09 er det igen tid til at finde arbejdstøjet frem og give dit 
bidrag til en fortsat fin børnehave og skole.  
Alle hjem er sat på enten fredag eller lørdag. I er velkomne til at bytte indbyrdes.  
Vi har brug for en tilbagemelding fra alle hjem senest d.19.08.om deltagelse. Brug skemaet 
der hænger på opslagstavlen i Børnehuset eller send en mail til kontoret@arrildfriskole.dk  
Er du forhindret i at deltage – hvad vi dog ikke håber – så giv kontoret besked SENEST 
D.19.08. Vi vil så efterfølgende finde en anden opgave til dig/ jer.  
Der vil begge dage være forplejning og kaffe på kanden.  
Fredag er der en let aftensmad klar, når vi har ryddet op efter dagens aktiviteter.  
Lørdag er der rundstykker kl.8.00 og en let frokost, når vi har ryddet op efter dagens 
aktiviteter.  
Arbejdsdagen er for både børn og voksne. Der er ingen børnepasning.  
Før arbejdsdagen vil vi udsende informationer om arbejdsopgaver, samt forespørge om I 
kan medbringe arbejdsgrej.  

Skulle du ikke stå på listen, bedes du give besked til kontoret – tak. 

Fredag d.02.09.2022 – kl.14-20  Lørdag d.03.09.2022 – kl.8-14  

Katrin og Bardur – Jan Selmar og 
Johannes  

Heidi og Torben – Sofie, Jacob, Simon og 
Emily  

Simone og Leif – Johan og Philip  Karin og Thomas – Vilde, Magne og 
William  

Adel og Szilard – Liam, Florian, Zalan og 
Nandor  

Sandra og Jacob – Emilius og Tobia  

Perca og Virga - Amber  Monika og Endre – Zselyke og Csenge  

Edith og Peter - William  Eva og Sandor - David  

Malene og Cristian – Carla Sofia og  Nina og Brian - Sebastian  

Maria og Johannes - Kensi  Roxana-Gabriela og Georgel-Marius – 
Matias og Ionut-Alexandru  

Louise og Kenny - Mathias  Roshan og Ahmad – Aram og Kasem  

Christence og Klaus – Erik, Ellen, Søren og 
Laura  

Florentina og Cosmin – Simina-Alesia  

Silvia og Kasper - Louis  Rikke og Morten - Rasmus  



 
 

Judi og Kenneth - Filippa  Georgiana- Liciana og Nicolae – David 
Ionut  

Ida og Mads -Silke  Line og Michael – Magne og Martin  

Camilla og kim – Lærke og Alberte  Ancuta og Ionut – Maria Evelyn  

Anette og Preben – Thilde, Christian og 
Sofie  

Melissa og Erik - Ashley  

Edith og Claus – Marius, Amalie og 
Cathrine  

Malene og Esben – Hjalte og Sebastian  

Simona og Mirel – Anne- Marie og Nicole  Vibeke og Iwan – Lukas, Martin og Jesmin  

Helene og Søren - Frida  Mette og Claus – Noah og Freja  

Heidi og Peter – Jens og Maja  Charlotte og Thorben – Nicoline og Emil  

Christina og Kim – Mille og Micas  Susanne og Verner – Willads og Oskar  

Tina og Morten - Lærke  Maria og Carsten - Bjørn  

Lene og Henrik - Ida  Else og Anders - Frode  

Michaela og Constantin - Andreea  Karen og Kasper – Sille og Malde  

Alina og Gabriel – Denisa og Razvan  Rut og Peter - Jonas  

Janni og Per - Julia  Viviann og Johnny - Villas  

Daniel og Lotte – Lianna og Daniella  Tina og Jes - Jakob  

Anette - Mille  Mai-Britt og Thorben - Niklas  

Mirela og Velantin - Petronel  Anita - Maya  

 

Corona/ forkølet. 

 

Tja det kan være svært at vurdere. 

Vi hører om mange, der igen er smittet med Corona, så vær opmærksom. Tag 
gerne en test på jeres barn, hvis I bliver usikre…. 

Uanset hvad så skal jeres barn blive hjemme. mens det er sygt. 

 

 

Instagram 

Så kom Arrild Friskole og Børnehus også på instagram. 

 

Dette billede 

https://formacion.colegiolareina.net/presentaciones/primeros_auxilios/hipertermia.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 

 Nyt fra Børnehuset: 

Endnu en dejlig solskins uge er gået i børnehuset.  

I børnehaven har vi blandt andet været en tur i gymnastiksalen. Leget med vores nye sansemåtter 
som stimulerer taltilsansen når man går på dem. Haft mudder-leg. Torsdagens regnvejr bød på 
regnvejrs-bio i legerummet. Og så har vi selvfølgelig leget en masse ude i det gode vejr. Især 
hulebyggeri har været et gennemgående tema for børnenes leg i løbet af ugen - og så er det jo 
altid dejligt, når nogle af skolebørnene kommer forbi og hjælper med at gøre hulen endnu bedre. 
Fredag har været en konstruktions dag, hvor der blev bygget en masse forskellige ting.  
Vi har sagt velkommen til Tyra i børnehaven i denne uge.  

Legetøj:  

Sommerferien er forbi, det betyder også at vi er tilbage ved den gamle regel om ikke at have 
legetøj med i børnehave. Der vil komme legetøjsdage fremover den sidste fredag i måneden.  

I småbørnsgruppen har det gode vejr også indbudt til en masse udendørs leg. Også her har de 
nye sansemåtter været afprøvet med stor succes. Børnene har leget i små grupper og nogle har 
været en tur i skoven.  
Der er blevet lavet en kasse med bøger i børnehøjde så børnene selv kan finde en bog og kigge i 
de sammen med en voksen. Det giver anledning til en masse god dialog og sprogstimulering. Det 
kan dog godt være lidt hårdt at være bog blandt de små, så hvis nogle af jer ligger inde med bøger 
med tykke sider, som ikke ikke bruger mere, så vil vi gerne overtage dem. Ugen sluttede af med 
fødselsdag for Filippa og samling med vores store bamseven.  

På onsdag den 24.08 vil Rikke og Christina gerne sige pænt farvel og inviterer derfor på kaffe 
og kage fra kl. 15.00.  

Garderoben:  

Lige en påmindelse om at garderoben skal tømmes helt hver 
fredag, så vores søde rengøringsdame kan komme til at gøre 
rent.  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
 

Nyt fra skolen: 

Varme dage….. 

Hvor dejligt at det endnu er varmt – nogle gange synes vi nok det er for varmt. Vi sørger for 
at jeres børn får tid til at hente vand i løbet af dagen og opfordrer dem til at drikke rigeligt. 
Ligeså finder vi gode steder udendørs, hvor der er lidt vinde og skygge. 

Jeg opfordrer stadig til, at eleverne har en hat og solcreme med. 

 

 Fripladsansøgning. 

Husk I kan stadigt nå at udfylde en fripladsansøgning. Sidste frist er d.31.08.22 

 

 Tønder festivalens skolekoncert. 

 Fredag d.26.08 tager eleverne fra 3.-8.klasse med bussen til Tønder og 
oplever den gratis skolekoncert. Vi kører denne gang med Agerskov Taxi. 
Alle elever er klar til at tage bussen hjem kl.14.05. (vi er retur på skolen 
ca.13.45). Martin, Dorthe, Marianne og Mie tager med. 

Koncerten afholdes på en lukket plads, og vi aftaler faste mødesteder med 
eleverne. 

Eleverne skal denne dag huske: madpakke og drikkelse (max. en flaske) – tøj efter vejret (måske er 

en hat stadig vigtig – måske er det regntøjet i stedet ☹) 

 Der er mulighed for at købe mad og drikkevarer på pladsen. Det er dyrt og unødvendigt.  

 

Forældremøder i efteråret. 

I den kommende periode vil der dumpe en mail i jeres mailboks med en invitaiton til årets 
forældremøder. I får lige oversigten her. 

14.09. kl.19-21. Fælles forældremøde for alle skolens forældre 

30.08 Forældremøde 5.-6.klasse 

01.09. forældremøde 7.-8.klasse 



 
 

08.09 forældremøde 1.-2.klasse 

22.09. forældremøde 0.klasse  

26.09 forældremøde 3.-4.klasse 

 

Buskøreplan – ændring 

Fra mandag d.22.08.2022 sker der ændringer i køreplanen. Bussen kører i de områder, 
hvor der er elever. Nogle skal gå lidt for at komme med bussen. Ruten er lang. Der vil være 
dage, hvor jeres barn bliver afhentet lidt senere/ kommer lidt senere hjem – dette når alle 
elever er med bussen.  

Køreplan Arrild Privatskole 22/23. 

Store tur   Afg. Hjem. Hjem. 

Gøttrupvej v/ Jægerskoven  7:06 15:02 15:42  

Kirkevej/ Kirkeallé, Skærbæk  7:29 14:39 15:19 

F 24, Skærbæk  7:31 14:37 15:17 

Åbenråvej 24    14:36 15:16  

Smedevej / Vinumvej v/busstop 7:36 14:32 15:12 

Lovrupvej 4, Døstrup  7:39 14:29 15:09 

Løgumklostervej 31 / Povlskrovej 7:42 14:26 15:06  

Povlskrovej 50   7:46 14:22 15:02 

Povlskrovej 55   7:49 14:19 14:59 

Tevringvej 31   7:53 14:15 14:56  

Povlskrovej 57   7:57 14:11 14:52  

Povlskrovej 56  v/skråvejen sv. for huset 7:59 14:09 14:50  

Vestergårdvej v/Skærbækvej  8:01 14:07 14:52 

Arrild Skole.   8:03 14:05 14:50  

  

 



 
 
 

Lille tur  

Skovlundvej 6   7:53 14:21 15:06  

Hofmannsvej 3  7:57 14:17 15:02  

Arnumvej 7   8:00 14:14 14:59 

Østerkjærvej 6  8:05 14:09 14:54  

Arrild Skole   8:09 14:05 14:50 

 

Vær klar 2 min. før afgang. 

HUSK at ringe afbud på 20133664, hvis dit barn ikke skal med i skole/ hjem fra skole.  

 

  

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

 

Uge 34 

23.08 Rikke og Mie på kursus hele dagen 

26.08 3.-8.klasse til Tønder Festivalens skolekoncert 8.15-14.00 

Uge 35 

30.08 MM møde i Tønder 10-16                                                                                                                     

          Forældremøde i 5.-6.klasse        

31.08 sidste frist for Fripladsansøgning 



 
 

01.09 forældremøde i 7.-8.klasse 

02.09 arbejdsdag 14-20 

03.09 arbejdsdag 8-14 

Uge 36 

05.09 Bestyrelsesmøde 19-21 

06.09 konfirmand opstart 

07.09 Fars mad skole - 16.30-19.00 

08.09 forældremøde i 1.-2.klasse 

05.-09.09 Naturens uge 8.15-14.00 

Uge 37 

12.09 Marie feriefridag 

14.09 Fælles forældremøde 19-21 

Uge 38 

19.-20. og 21.09 Dorthe på læsevejleder kursus - del 1. 

22.09 forældremøde i 0.klasse 

Uge 39 

26.09 forældremøde i 3.-4.klasse 

Uge 40 

03.10 Bestyrelsesmøde 19-21 

          SH i 0.klasse 

04.10 SH i 1.-2.klasse / SH i 5.-6.klasse 

06.10 SH i 0.klasse / SH i 5.-6.klasse 

Uge 41 



 
 

10.10 SH 3.klasse 

11.10 SH i 1.-2.klasse 

13.10 SH i 7.-8.klasse 

14.10 motionsdag 8.15-13.00 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

  

  HUSK:  

Husk arbejdsdagene 02. og 03.09.2021 

Husk fælles forældremøde for skolens elever 14.09.21 

Husk klassens forældremøder 

 

 

  

                                                         Venligst Mie 

 

  

  

  

                                    

         

                                                          

 


