
 

Nyhedsbrev 41/2022 

Bemærk der udkommer IKKE nyhedsbrev i uge 42. 

God uge til alle – efterårsferie eller ej 😊  

 

Nyt fra Børnehuset: 

 Kære forældre 

 

Mit navn er Jens - Jeg er ”den nye voksne” i børnehaven. 

Jeg er professionel legepartner AKA pædagog, så I vil fremover kunne se 
mig rende rundt og lave sjove og skøre ting med børnene. I vil sikkert 
også opleve mig synge børnesange, fortælle eventyr, eller lade som om 
jeg er en farlig gorilla 

Men børnehavelivet er ikke blot sjov og ballade, selvom det kan se sådan 
ud. Det er seriøst arbejde at være barn. Der er så mange ting, man skal 
lære. Jeg vil rigtig gerne hjælpe jeres børn med (udover alt det andet) at 

udvikle emotionelle og sociale kompetencer, og herunder bl.a. lære dem om humor, leg og sjov, så 
de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig igennem livets udfordringer 

Når jeg ikke er en superhelt (eller superskurk) i børnehaven, er jeg en helt almindelig familiefar, der 
bor i Ribe med min kæreste og to døtre på syv og nul år 

Jeg er altid frisk på en snak, og man er velkommen til at tage fat i mig i børnehaven, bare man ved, 
at børnene er min prioritet, når jeg er på arbejde 

Jeg glæder mig til at møde jer alle og lære jeres børn at kende 

 

Mvh 

Jens Mohr Larsen 

Nyt fra Børnehuset: 
Det har været en spændende uge med forskellige slags aktiviteter for både store og små. 

I mandags gik børnehavens børn en tur rundt i Arrild by, hvor de sluttede af med masser af leg på 
den lokale legeplads ved svømmehallen.  



 
 
De mindste børn valgte også at starte ugen med at være aktive, så de tog i gymnastiksalen, hvor 
der blev leget på redskaber med musik til.  
 
Tirsdag stod den på fødselsdag hos Jan Selmer og Tyra hjemme hos dem.  
Alle børnehavebørn var inviteret og havde en rigtig hyggelig fødselsdag. Der blev sunget 
fødselsdagssang for dem begge efterfuldt af pakker. Så fik vi både formiddags snacks samt lækker 
middagsmad serveret. Inden vi skulle hjem til børnehaven igen var der en lille konkurrence med 
slik snørebånd som skulle spises på hurtigst tid, uden at bruge hænderne, det syntes børnene var 
rigtig sjovt. Til eftermiddagsfrugt spiste vi kage.  
Clara og Signe var taget til babysalmesang i kirken med 8 af de store børn. Jane blev tilbage med 
resten af børnene og legede derhjemme.  

Onsdagen startede med, en masse forskellige kreativitet i hele huset bestående af en masse 
græskar, som Silke havde taget med fordi hun havde fødselsdag. Så hele huset blev sat i sving og 

sikke flotte og uhyggelige græskarrene de blev 😊 Det var en rigtig god ide, som alle børn syntes 

var sjovt at være med til. Efterfulgt af græskar udskæring blev der holdt fødselsdag for Silke, som 
blev 2 år hos de mindste.  
Tyra havde også fødselsdag, som vi holdt i tirsdags hun blev 3 år.  

Torsdag bestod af gruppetid i børnehaven hvor der var lidt forskelligt på programmet: 

Rød gruppe Legede med modellervoks, hvilket er godt for deres fingermotorik samt blev der leget 
en farve leg i fællesskab.  
Grøn gruppe Spillede en fodboldkamp som gav sved på panden, efterfulgt af fri leg på skolens 
legeplads. Et par glade drenge kom tilbage fra gruppetid. 
Blå gruppe Lavede æble/appelsintryk med maling i to grupper, som blev til to flotte gruppebilleder. 
Her blev finmotorik, samarbejde, samt børnefælleskabet sat i fokus.   
Småbørnsgruppen var udenfor at lege på legepladsen, og fik sig en masse frisk luft som gav røde 
kinder.  

Så blev det allerede fredag igen, og dermed snart efterårsferie for de fleste børn og 
voksne.  
Dog er der lige en spændende motionsdag som venter, med en masse spændende 
aktiviteter på programmet.  
 
Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie, og en rigtig god weekend. 

Dem, som ikke har efterårsferie, glæder vi os meget til at se i uge 42, hvor vi vil 
have en hyggelig uge med forskellige aktiviteter i Børnehuset. 

 

 



 
 

Nyt fra skolen: 

Skole-hjem-samtaler. 

Så fik vi denne runde godt gennemført. Hvor er det dejligt at mødes til gavn for jeres barn. 
Dejligt at det også været for de nye lærere at møde jer på tomandshånd. 

Fotograf. 

Så er også om-fotografering godt gennemført. Desværre er der ikke så mange hjem, der 
har ønsket at købe billeder. Derfor er det nok ikke et besøg, vi kan se frem til næste år.  

Der er taget et fællesbillede at alle skolens elever. Det må fotografen grundet GPDR-
reglerne ikke lægge offentligt frem. Ønsker I et billede, så send jeres barn ind på kontoret, 
så får han/ hun er kode med hjem til bestilling. 

Lus 

Efterår er ofte lig med lus. I år er ingen undtagelse. Så benyt efterårsferien til at få tjekket 
jeres barn og evt. få gennemført en behandling. Tak 

Skolen i biografen. 

I uge 43 står der biograftur på programmet for 5.-8.klasse 

Torsdag d.27.10 Tager 5.-6.klasse afsted 

Fredag d.28.10 tager 7.-8.klasse afsted. 

For alle gælder det: HUSK dit buskort – HUSK 30,- til biografbilletten (afleveres til 
klasselæreren). 

Motionsdag 

Ih hvor havde vi glædet os.  

Dagens startede med fælles opvarmning – tak til pigerne i 5.-6. der dansede vores pulse 
op. Herefter havde 7.-8.klasse planlagt 4 aktiviteter. Eleverne havde meldt sig ind i et af 
disse 4 hold: 

Håndbold – Fodbold – Hockey - Hobby Horse 

Fint gennemført aktivitet. Tak til 7.-8.klasse. 



 
 

Herefter var der tid til en tiltrængt pause. Efter pausen gik 0.-3.klasse ud til Egernhytten, 
hvor der var forskellige sjove aktiviteter.  

 

       



 
 

4.-8.klasse fornøjede sig med laser games på skolens grund. Inde og ude. 

   

   

 



 
 

 

         

         



 
 

            

        

                                                                                         Dagens vinder. 

Kl.13.00 sagde vi god efterårsferie til hinanden. Godt tanket op med bevægelse og sjove 
minder.  

Se flere billeder på facebook.  

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

20.10 Madmænd i hjemkundskab 18-22 



 
 

Uge 43 

26. og 27.10 Rikke og Mie på Budget seminar 

27.10 5.-6. klasse Skolen i Biografen 8-12 

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 – invitation hænger til blå gruppe i deres garderobe. 

          Madmænd i hjemkundskab 18-22 

Uge 45 

07.11 Bestyrelsesmøde 19-21  

11.11 Ditte fridag 

Uge 46 

17.11 Madmænd i hjemkundskab 18-22 

Uge 47 

27.11 Sogneforeningen inviterer til Juletræsfest 

Uge 48 

28.-30.11 Dorthe på læsevejlederkursus del 2. 

01.12 julehyggedag – klasselærerdag 

          Madmænd i hjemkundskab 18-22 

Uge 49 

05.12 Bestyrelsesmøde 19-21  

 



 
 

Uge 50 

15.12 Madmænd i hjemkundskab 18-22 

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/ efterårsferie       

Venligst Mie 

 

                                    

         

                                                            



 
 
 


