
 

Nyhedsbrev 40/2022 

Torsdag d.13.10 er der om fotografering af de børn, der ikke var til stede 
sidste gang/ ønskede , fotografen var på besøg. Det sker i hallen mellem 
8.30 og 9.30 

 

 

 Nyt fra Børnehuset: 

 Nyt fra Børnehuset: 

Så blev det oktober og endnu en efterårsmåned er begyndt.  

I denne uge har vi sagt velkommen til vores nye pædagog i huset, som hedder Jens.  

Han skal være i børnehaven sammen med Thewan, Charlotte og Nanna så tag rigtig godt 

imod ham.  

 

Vi har været på skovtur i mandags, med de ældste børn hvor vi fandt mange svampe og 

grankogler. Småbørnsgruppen blev hjemme og fordybede sig i nogle gode lege i mindre 

grupper.  

 

Tirsdag stod den på en tur i gymnastiksalen for de ældste børn, hvor deres grovmotorik 

blev prøvet af på mange forskellige redskaber, blandt andet på ”Tarzan banen”, børnene 

hyggede sig og havde det sjovt sammen med hinanden. 

 

Imens de ældste var i gymnastiksalen, var de mindste børn taget til babysalmesang i 

kirken, hvor de sang forskellige sange blandt andet ”Marie hønen evigglad” som nogle af 

børnene kendte. De legede små lege, som blandt andet var med en faldskærm og bold 

der skiftevis skulle trilles hen til hvert barn. Det var en god måde at øve turtagning på. 

Onsdag var det endelig blevet tid til gruppetid hos de ældste, hvor rød gruppe har øvet det 

finmotoriske ved at klippe klistre flotte plancher, med billeder fra forskellige aviser og 

billedblade. Grøn gruppe valgte at spille fodbold på den anden legeplads, som 

skolebørnene bruger mest, hvilket var sjovt og gav sved på panden. 

Blå gruppe tog i gymnastiksalen og legede bevægelseslege med terninger, hvor hver 

terning udløste en bevægelse fx tallet to viste vi skulle lave fem frø hop osv. Det gav 

varmen og samtidig var det sjovt. Alle viste her et flot gåpåmod i at prøve noget nyt. Til 

sidst var der fri leg. De mindste legede inde og udenfor i efterårsvejret. 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/25/1327511/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-2017-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
 

I skolens middagspause, var der en gruppe børn og voksne fra børnehuset henne og 

danse med skolebørnene - Vi havde en fest.  

Torsdag startede de ældste børn med en lille samling, og derefter gruppetid. 

Rød gruppe forsatte deres kreative projekt med plancher og fik hængt dem op.  

Derefter legede de i små grupper, med musik fra sangskattekisten i baggrunden.  

Grøn gruppe spillede fodbold i det gode vejr, hvilket de syntes var fedt at skulle spille igen, 

så smilet var stort. Blå gruppe har lavet massagelege, hvor vi lavede ”pizza og 

pandekager med is” på hinanden to og to. Hvilket de syntes var sjovt.  

Så har de snakket om venskab. Nogle af de mindste var udenfor på legepladsen sammen 

med Berit, imens andre var inde og lege sammen med Signe. Hvilket var rigtig hyggeligt.  

Så blev det allerede fredag igen. Inden i alle går på weekend vil vi minde jer om, det er 

rigtig vigtigt at jeres børn har godt med skiftetøj, overtøj, og sko med som passer til vejret. 

Det vil hjælpe os voksne rigtig meget, hvis børnenes garderobe bliver opdateret. 

 

Vi håber i alle får en fantastisk weekend        

 

Vi takker for en rigtig dejlig uge sammen med jeres skønne børn. 

 
 

Barnevogns Situationen i Småbørnsgruppen 

Vi har desværre mange barnevogne som er defekte og jordslåede og derfor 
står til udskiftning. Derfor står vi overfor et valg om hvorvidt vi skal ud og 
investere i nye og samtidig kræver de nye hygiejnekrav i Tønder kommune 

at alle institutions ejede barnevogne skal rengøres én gang om ugen. 

Derfor har vi i samråd med bestyrelsen besluttet os for, at tilbuddet fri barnevogn udfases 
her hen over efteråret og med virkning fra 1. januar. 

Det betyder, at jer der låner en barnevogn selv skal til at have en barnevogn med. Og her 
er det vores klare anbefaling, at de kommer med hjem i weekenden. Eftersom vores skur 
ikke er isoleret, så har barnevognene godt af at komme hjem og blive godt tørre og så kan 
sengetøjet også blive vasket. 

 

 



 
 

Nyt fra skolen: 

Velkommen. 

Mandag d.10.10 siger vi velkommen til Timo, der starter i 0.klasse, samt Leon, der starter i 
4.klasse. Vi byder også forældrene velkommen. Familien er lige flyttet til Arrild. 

 

Lods Hans. 

Torsdag var 0.-3.klasse med den offentlige bus til Toftlund. Alle kom begejstrede hjem efter 
en super oplevelse.  

 

Tæppestykker. 

Så er 70 tæppestykker modtaget – vi takker giveren. Det bliver dejligt fremover at kunne 
sidde på et lunere underlag end det kolde gulv. 

Det er dejligt at se flere og flere inde sko. 

 

Uge 41. 

I næste uge er der igen skole-hjem-samtaler. 

10.10 3.klasse 

11.10 1.-2.klasse 

13.10 4.klasse/ 7.-8.klasse 

Torsdag d.13.10 er der om fotografering af de børn, der ikke var til stede sidste gang, 
fotografen var på besøg. Det sker i hallen mellem 8.30 og 9.30 

Fredag er der som tidligere skrevet ud motionsdag. Husk skoledagen slutter kl.13.00, 
hvorefter bussen kører hjem. Det tegner til at blive endnu en spændende dag for eleverne. 

 



 
 

Motionsdag d. 14. oktober 2022 

for 0.til 3. klasse. 

   
 

Kl. 08.15 Fælles opvarmning ude i den lille skolegård 

                     Pigerne fra 5.-6 klasse  
 

Kl. 08.30 Elever fra 7.-8. klasse har en sportsaktivitet. 
 

Kl. 09.00 Frugtpause og snack fra egen madpakke, så    
                    depoterne er fyldt godt op.                                    
                    Husk at få tisset af og så går turen mod Egern  
                    hytten.  
 

Kl. 10.05 Aktivitet: Stafet m.m.  
 

Kl. 11.00 Frokostpause. 
 

Kl. 11.45 Aktivitet: Stratego 

 

Kl. 12.30 Hjemtur til skolen. 
 

Kl. 13.00 Ha` en dejlig efterårsferie, vi ses d. 24.10.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Motionsdag d. 14. oktober 2022 

for 4. til 8. klasse. 

   
 

Kl. 08.15 Fælles opvarmning ude i den lille skolegård  
                   Kathrine, Freja, Sille og Laura  
 

Kl. 08.30 Elever fra 7.-8. klasse står for 4 forskellige  sportsaktiviteter   
Malde/ Razvan Fodbold  
Jakob/ Niklas Hockey  
Tobias/ Petronel  Håndbold 

Mille, Daniella, Maya og Cecilia Hobby Horse  
 

Kl. 09.15 Frugtpause og snack fra egen madpakke, så    
                    depoterne er fyldt godt op.                                    
                    Husk også at få tisset af` 

 

Kl. 09.45 Opdeling af hold.  Marianne  
• Hold 1:  
• Hold 2: 
• Hold 3: 

 

Kl. 10.00 Paintball Lasergames på hele skolen, samt  
                   den lille og store legeplads. 
 

Kl. 12.00 Oprydning (alle hjælper til) 

 

Kl. 12.30 Frokostpause 

 

Kl.12.50 Evaluering af dagen. (foran scenen)  
 

Kl. 13.00 Ha` en dejlig efterårsferie, vi ses d. 24.10.22 

 

    Lærerteamet: Ditte, Dorthe og Marianne  

  



 
 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 41 

10.10 SH 3.klasse 

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 

Uge 43 

26. og 27.10 Rikke og Mie på Budget seminar 

26.10 5.-6. Skolen i Biografen 9-12 

27. og 28.10 Marianne på kursus 

28.10 7.-8.klasse Skolen i Biografen Toftlund 9-12 

Uge 44 

GoCook uge 

03.11 Indskrivning 15-17 

Uge 45 

07.11 Bestyrelsesmøde 19-21  

11.11 Ditte fridag 

Uge 46 



 
 

15.11 Forældremøde i Børnehuset 19-21 

Uge 47 

27.11 Sogneforeningen inviterer til Juletræsfest 

Uge 48 

28.-30.11 Dorthe på læsevejlederkursus del 2. 

01.12 julehyggedag - klasselærerdag 

Uge 49 

05.12 Bestyrelsesmøde 19-21  

Uge 50 

Uge 51 

21.12 Juleafslutning. Kirke 8.30 – juleferien starter 12.00 

          Klassearrangement 3.-4.klasse  

Uge 52 

Juleferie i begge huse. 

Uge 01 2023 

02.01.2023 Børnehuset åbner 

04.01   1. skoledag – normal skoledag 

 

 



 
 

God weekend        

Venligst Mie 

                                                          

 

 


