
 

Nyhedsbrev 34/2022 

 Nyt fra Børnehuset: 

Børnehaven. 

I denne uge har gruppeinddeling festen været i fokus. Børnene har selv været med til at lave 
deres “pandebånd” i samme farve som den gruppe de nu skal til at være en del af. Og de 
var spændte, da dagen endelig kom i torsdags. Den lille ceremoni blev afholdt ude på 
legepladsen. Børnene blev enkeltvis -til klapsalver- kaldt op for at få sit pandebånd og 
efterfølgende blev der taget gruppebilleder. Til slut fik alle en lille godtepose med en 
chokoladekiks og en muslibar, som vi hyggede os med. Bagefter var der musik og dans. 

Vi har også afholdt picnic på skolens legeplads udenfor hegnet, hvor der blandt andet blev 
gynget og snurret rundt til den store guldmedalje. 

Vi har også været en tur i gymnastiksalen og boltre os. 

Fredag sluttede vi ugen af med pasta over bål. 

Onsdag fik vi sagt farvel til Rikke, hende og Christina bød ind til kaffe og kage på 
legepladsen og mange forældre tog sig tid til en snak og det var rigtig hyggeligt. 

Småbørn: 

Her har ugen budt på leg i små grupper. Og igen i denne uge er det gode vejr blevet udnyttet 
til en masse dejlig udendørs leg. Her er det altid et kæmpe tit når sæbeboble-maskinen 

tændes. 

Onsdag holdt Rikke og Christina samling med alle børnene, hvor 
de delte godter og gaver ud til stuen - det var en stor succes - 
selvom det for nogen var lidt svært at forstå, at gaverne ikke 
måtte komme med hjem. De havde blandt andet købt nogle små 
dukker, en dinosaur og en bus, der kan spille musik. 

 

Fredag holdt vi samling med vores store bamseven og sangkufferten udenfor på 
legepladsen. 

Det er dejligt at se, at flere og flere af jer har tilmeldt jer arbejdsdagene. Det er en fantastisk 
mulighed for at I kan være med til at gøre rammerne som jeres børn færdes i til dagligt 
endnu bedre. 



 
 

  

  

Som nævnt ovenfor stopper Rikke og Christina for at starte på pædagoguddannelsen. I 
stedet for de to gæve piger er ansat Signe Petersen og Clara Ockens – 2 lokale piger, der 
begge har et sabat-år, før de påtænker at starte på pædagoguddannelsen. Signe og Clara 
har første arbejdsdag i Børnehuset d.01.09.22 

Nyt fra skolen: 

 Invitation til fælles forældremøde 2022 

Kære forældre  
I anledningen af et nyt skoleår på Arrild Friskole inviteres I hermed til fælles forældremøde  
 

Onsdag den 14/9 fra 19 til 21 
 

På Arrild Friskole Skærbækvej 16, 6520 Toftlund  
Vi mødes i fællesrummet 

 

Aftenens program: 
19.00-19.30 velkomst - sang - præsentationer af bestyrelsen og personalet 

19.30-19.40 aktivitet i hallen  
19.40 - 19.45 præsentation af aftenens gruppearbejde 

19.45- 20.15 gruppearbejde incl. kaffe 
20.15-20.50 plenum - præsentation ud fra snakken. 

Vi samler op på tendenserne.  
20.50.21.00 afrunding - godnatsang 

 

De gode input samles og sendes ud i et senere nyhedsbrev 
 

Tilmelding foregår ved henvendelse på mail til kontoret  
skolen@arrildfriskole.dk 

seneste tilmelding er mandag den 5/9 
 

Vi sørger for lidt hygge, kaffe og the 
Hvis nogle vil bage en kage tager vi gerne imod. 

Giv lige besked til kontoret. 



 
 

Vi glæder os til at ser jer!  
 

Venlig hilsen alle på Arrild Friskole 

 

HUSK AT MELDE JER TIL KLASSE FORÆLDREMØDERNE  

– der er udsendt mails til alle klasser fra klasselæreren -  

OG DET FÆLLES FORÆLDEMØDE 

  

 Tønder Festival 

I dag har vi været til Tønder Festival. Vi hørte 3 forskellige grupper og tre forskellig slags 
musik. Det var en meget varm oplevelse – hvilket ses på billederne, som I snart kan se på 

hjemmesiden, Facebook og Instagram.       

Uge 36. 

Så er det tid til årets første emneuge. Naturens uge. Næste fredag får I yderligere 
oplysninger. 

Bemærk at der er undervisning for alle mellem 8.15-13.55, og at bussen kører hjem kl.14.05 
HVER dag. 

Som optakt til emneugen hopper eleverne i 5.-6.klasse på cyklerne næste onsdag og cykler 
til Linnet skov. Martin har udsendt mail. 

Velkommen 

I torsdags havde vi besøg af 4 tyske piger. De er med deres familie flyttet til Arrild. Pigerne 

var på besøg i 0.klasse, 1.klasse og 3.klasse. Pigerne kommer igen på mandag       

  

  

  



 
 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 35 

30.08 MM møde i Tønder 10-16                                                                                                                     

          Forældremøde i 5.-6.klasse        

31.08 sidste frist for Fripladsansøgning 

          5.-6.klasse cykler til Linnet skov og har NT 

01.09 forældremøde i 7.-8.klasse 

02.09 arbejdsdag 14-20 

03.09 arbejdsdag 8-14 

Uge 36 

05.09 Bestyrelsesmøde 19-21 

          Tilmeldingsfrist til forældremødet d.14.09.2022 

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 forældremøde 

 

                                                         Venligst Mie 



 
 

 

  

 

  

  

                                    

         

                                                            

 


