
 

 

Nyhedsbrev 49/2022 

Støtteforeningen. 

Jeg vil i dette nyhedsbrev gerne gøre lidt reklame for Støtteforeningen. Støtteforeningen er en 
forening, hvis primære formål er at samle penge ind til at ”forsøde” børnene på Arrild Friskole og 
Børnehus´ hverdag. Vi har gennem tiderne fået mange fine materialer og oplevelser – sponsoreret 
af Støtteforeningen. Det er vi alle meget taknemmelige for. 

Der skal derfor her lyde en opfordring til at endnu flere støtter op om foreningen. Der er mange 
måder: 

- Meld dig ind i Støtteforeningen: 
HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?  
Medlemskabet kan indbetales til Støtteforeningens konto i Sydbank på reg. 7971 kontornr. 118807 
eller via MobilePay 61714.  
Prisen er kr. 125,- pr. medlem.  
Medlemskabet er personligt og ikke husstandsrelateret.  
Husk at skrive dit fulde navn på din indbetaling og overførsel.  
Beløbet betales inden d. 06.04 for at få stemmeret til generalforsamlingen. 

- Hent Ok´s app og støt Støtteforeningen hver gang du tanker. 
- Saml dåser mm – kan smides i container tæt på børnehuset. 

Vi takker på forhånd for jeres støtte. 

 

 

 



 
 

Nyt fra Børnehuset: 

Så er julen rigtig kommet i gang her i Børnehuset og især nissen laver drillerier.  

Børnehaven var mandag ude og gå en dejlig lang tur i det fine vejr. Tirsdag var de i 
gymnastiksalen, hvor der blev lavet mange forskellige baner der bl.a. kan være med til at 
styrke børnenes balance.  
Onsdag og torsdag var det tid til gruppetid. Her blev der øvet bogstaver og navne skrivning i blå 
gruppe og rød gruppe legede farve-leg, hvor de skulle finde ting på stuen i den rigtige farve. Grøn 
gruppe var i værkstedet og være kreative.  

Torsdag vågnede vi alle op til et snedækket landskab -til stor glæde for alle børnene. Og de 
kunne næsten ikke vente med at komme ud og lege. Så Jens tog en flok af de store med på 
kælkebakken. Småbørnene var også ude på legepladsen og lege med dette hvide og kolde sne.  

Torsdag stod også i julefrokostens tegn, det duftede af bacon og frikadeller i hele huset, bordene 
blev dækket fint og børnene ventede spændt på at maden var færdig. Der blev spist godt i alle 
grupper, nogle prøvede nye ting andre gik med det kendte.  

I ugens løb er der også blevet holdt jule samlinger både i børnehaven og i småbørnsgruppen med 
julesang, nedtælling og pakkekalender. Der er god øvelse i at glæde sig over når én af 
kammeraterne får pakken i stedet for en selv;-)  

På tirsdag den 13. december går blå gruppe Lucia optog i Brugsen kl. 10.00

           



 
 

 
 

 

 



 
 

Nyt fra skolen: 

Så faldt sneen – sikke flot et landskab vi mødte ind til torsdag morgen. Det ændrer 
naturligvis legen i pauserne. Vi har til morgensamlingen lige genopfrisket snereglerne.  

HUSK at sende nok varmt udetøj/ fodtøj med jeres barn hver dag. Vi vil selvfølgelig også henlægge 
noget at undervisningen til udeundervisning med sne som tema. Et sæt ekstra tøj er ligeledes en 

god ide 😊 

Luciaoptog 

Tirsdag d.13.12 kan vi glæde os til endnu en af årets traditioner – nemlig luciaoptoget. Vi får besøg 
af børnehavebørnene fra blå gruppe, efter at de har været en tur i Brugsen og synge kl.10.00. Vi 
glæder os. 

 Banko. 

Fredag d.16.12 er det så tid til vores årlige bankospil for alle elever. Tak 
for de fine gaver, jeg allerede har modtaget. Der er plads til flere …….. 

  

  

Projektopgave: 

I uge 50 forsøger eleverne i 7.-8.klasse sig med en projektopgave. Det overordnede emne er: Design 
din egen legeplads. Der skal arbejdes med størrelsesforhold, arbejdstegninger, byggeproces, 
dialoger, præsentationer og meget mere….. 

 

  

   Vigtige datoer i kommende uger: 



 
 

 

 

Uge 50 

15.12 Madmænd i hjemkundskab 18-22 

16.12 Skolebanko i hallen for alle elever 10.05 

          Martin afspadserer. 

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                        Mie 

 


