
 

Nyhedsbrev 38/2022 

 
 
Nyt fra Børnehuset: 
 
Vi er stadig i gang med vores emneuger, som er efterår.  
Derfor har børnehuset lavet flotte efterårsæbler, og søde pindsvin som både er blevet 
malet og klippet. 
Vi har også kigget nærmere på majskolber, og spist majs direkte fra kolben.  
VI har holdt samling og snakket om hvad efterår er - og så har vi haft besøg af 0. klasse 
som kom over for at lege med deres 'gamle' venner.  
Småbørns uge har budt på maling af efterårs æbler, baby salme sang i kirken, 
storspisning af majskolber og leg på både den store og lille legeplads.  
 
 
Og så lige et lille skriv fra huset 
 



 
 

Jeres børn bruger lang tid på at lave fine tegninger, som de gerne vil med hjem. Nogle 
elsker også at finde smukke sten eller pinde - som alle er så særlige, at de også vil have 
dem med hjem. Så I må rigtig gerne gøre både os og jeres barn den tjeneste at tage 
tingene med hjem. Så slipper vi også for at falde i sten og tegninger i garderoben. Tak :) 
 

 
 

Nyt fra skolen: 

Endnu en dejlig uge er til ende. Der er heldigvis stadig gode muligheder for udendørs 
aktiviteter. Lad os nyde det så længe det er muligt. Det kræver dog at ALLE har skiftesokker 
mm med. At huske overtøjet, når man skal hjem, er der en del elever der glemmer – lad os 
håbe de bliver bedre til at huske det, når de må gå i skole dagen efter – uden overtøj. 

Fotografering. 

Der er aftale om fotografering af de børn, der ikke var til stede i går til d. 13.10.22 kl.8.30-
9.30 Send en mail, hvis I ønsker om fotografering.skolen@arrildfriskole.dk 

Fars køkkenskole. 

Onsdag d.23.11.22 16.30-19.00 ca forøger vi igen at invitere til fars køkkenskole. Husk der 
er plads til 8 fædre og sønner. Meld jer gerne til hurtigt på skolen@arrildfriskole.dk. Invitation 
følger. 

Elevtal. 

D.05.09. skal vi som skole indberette årets elevtal. Det er med stor glæde, at vi denne gang 
kan indberette 65 elever. TAK FOR JERES STØTTE. 

Vi har den glæde at kunne byde velkommen til Laeticia, der går i 0.klasse, Felicitas der går 
i 1.klasse og Lea, der går i 3.klasse. Velkommen byder vi også deres forældre.  
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Skole-hjem-samtaler. 

Husk tiden nærmer sig ….. 

03.10 0.klasse 

04.10 1.-2.kl og 5.-6.kl 

06.10 0.kl og 5.-6.kl. 

10.10 3.kl 

11.10 1.-2.kl 

13.10 4.kl og 7.-8.kl. 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

23.09.22     Sidste tilbagemeldingsdato for pasningsbehov i uge 42/2022 (SFO og BH) 

Uge 39 

26.09 forældremøde i 3.-4.klasse 

30.09 MM kører 12.00 

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 

          0.-3.kl i teateret i Toftlund. Nærmere følger. 



 
 

Uge 41 

10.10 SH 3.klasse 

          Forældremøde i Børnehuset. 

11.10 SH i 1.-2.klasse 

13.10 SH i 4.klasse/ SH i 7.-8.klasse 

14.10 motionsdag 8.15-13.00 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

  

  HUSK:  

23.09.022     Sidste tilbagemeldingsdato for pasningsbehov i uge 42/2022 (SFO og BH) 

 

 

  

                                                         Venligst Mie 

 

 


