
 

Nyhedsbrev 51/2022 

Dette er årets sidste nyhedsbrev. 

Alle ønskes en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Tak for at vi må 
låne jeres børn. Det er vi stolte over. 

Tak også til alle andre der i løbet af året har støttet os på den ene eller 
anden måde. Alle bidrag er meget værdsatte. Tak. 

 

 Nyt fra Børnehuset: 

Bare det altså snart var jul...... for børnene kan næsten ikke vente længere. 

Den sidste uge her inden jul summer huset af forventning, traditioner og juleferie. 

Børnehaven startede ugen ud med deres sædvanlige gåtur og småbørnene gik i 
gymnastiksalen. Tirsdag gik børnehaven i gymnastiksalen, og småbørnene holdt 
julesamling, hvor de sidste pakker blev delt ud. Onsdag stod i kirkens tegn for de ældste 
børnehavebørn og 4 småbørn. Det var traditionen tro en hyggelig oplevelse. Da vi kom hjem 
til Børnehuset igen stod risengrøden klar på komfuret og der blev spist godt - især i 
børnehaven. 

Torsdag og fredag holdt rigtig mange af børnene ferie, så som vi plejer åbnede det op for 
mere leg på tværs i huset. 

På egne veje og resten af personalet ønsker jeg alle vores børn og familier en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår. 

Vi ses igen efter ferien den 2. januar. 

MVH Berit 



 
 

 

  

Nyt fra skolen: 

Efter en uge med sne- sne - sne – efterfulgt at isslag ramte tø- og regnvejret os igen. Øv. 
Det har været en fornøjelse at opleve, hvordan jeres børn nyder sneen.  

Sidste skoledag. 

Traditionen tro startede vi dagen med en stemningsfuld 
morgengudstjeneste i Arrild kirke. Tak til ”Peter præst”. 
Herefter blev der hygget igennem på klassen, før vi 
sluttede skoleåret i fællesskab.7.-8.klasse førte an i en 
tur rundt på hele skolen syngende: ”Nu er det jul igen” 
Forude venter 14 dage sammen med familien. 

Eleverne har onsdag fået alt deres tøj med hjem.  

 

 

 

 

 



 
 

Farvel og goddag. 

Som bekendt siger vi farvel til Martin ved nytårsskiftet. Vi ønsker ham al muligt held og lykke 
på sin videre vej. 

Vi siger også farvel på Nikoline, der fortsætter sin skolegang i Toftlund. 

D. 1.januar siger vi velkommen til 2 nye kolleger. 

Mette Adel Jensen der fremover skal varetage følgende opgaver: dansk og klasselærer i 3.-
4.klasse, matematik, NT og tysk i 5.-6.klasse, Tysk i 7.-8.klasse. 

Kære forældre og børn på Arrild Friskole. 
 
Mie navn er Mette Adel Jensen, jeg har rundet de 50 
somre og bor i Stepping, hvor fritiden bliver brugt 
sammen med min mand Claes og vores 2 hunde. Vi har 
en nedlagt ejendom på landet og nyder naturen omkring 
os.  
Jeg har i de seneste 11 år slået mine folder på Stepping 
Friskole og glæder mig rigtigt meget til at lære jeres 
charmerende friskole at kende og bidrage til at jeres 
børn får en spændende, sjov og alsidig hverdag med 
læring og store oplevelser. 
 

                                                      Jeg glæder mig til samarbejdet. 
                                                      Mette  
 
Henriette Thøisen, der fremover skal varetage følgende opgaver: musik i 0.-3.klasse musik 
i 4.-6.klasse (begge dele sammen med Bethina), al 2 sprogs undervisning. 
 
 



 
 

Kære forældre og børn på Arrild Friskole. 
 
Jeg hedder Henriette og har været så heldig at blive 
ansat i en vikarstilling på jeres dejlige skole. 
Jeg er læreruddannet fra Haderslev Seminarium og har 
de seneste 13 år arbejdet på en efterskole. 
Jeg glæder mig rigtig meget til at undervise jeres skønne 
børn og ser frem til til et godt samarbejde med jer 
forældre og kolleger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med de 2 nye kolleger om bord er vi godt rustet til et spændende skoleår. 
 
De nye ansættelser betyder småændringer i elevernes skemaer. Desværre er vores kopi 
maskine brudt sammen – så skemaerne får de først i det nye år . 

  

   Vigtige datoer i kommende uger 

  

Uge 52 

Juleferie i begge huse. 

Uge 01 2023 

02.01.2023 Børnehuset åbner 

04.01   1. skoledag – normal skoledag 

 



 
 

 

I ønskes alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår. 

Venligst Mie 

 

 

 


