
 

Nyhedsbrev 03/2023 

 Nyt fra Børnehuset: 

Kære forældre 

Denne mandag drog børnehaven til spejderhytten, hvor der blev leget lidt i skoven, inden turen gik 

hjem igen. Småbørnene var gymnastiksalen og øve motorik. 

Tirsdag var, som sidste uge, en stille dag i børnehuset, da de store børn i blå gruppe igen var i 

skole og SFO med Charlotte. Resten af børnehavebørnene var i gymnastiksalen og spille med 

bolde, lege med redskaber, klatre i ribber og høre musik 

Rød gruppe har i denne uge bygget med klodser, øvet rim og remser og sunget sange. Blå gruppe 

har øvet bogstaver og leget farveleg, mens grøn gruppe har øvet mundmotorik med en 

mundmotorisk historie (var ikke noget stort hit). 

Torsdag blev der lavet pastasalat til hele børnehuset. En gruppe børnehavebørn gik en tur hen og 

så de nye fitness redskaber, og lavede bagefter bål i børnehaven, hvor børnene eksperimenterede 

med at smide pinde og blade i bålet, og prøvede at puste til ilden på forskellige måder (se billeder). 

Småbørnene legede i små grupper. En gruppe var ude, en anden legede med modellervoks, og de 

sidste legede på stuen. 

Fredag går blå og grøn gruppe på en længere tur, der ender ved spejderhytten, hvor planen er at 

lave bål, spise madpakker og lege, inden vi går hjem igen 

 



 
 

             

 

 



 
 
 

 

  

Nyt fra skolen:  

Klokkeren fra Notre Dame. 

Hvor er jeres børn gode at have med i byen.  Spændende er det jo også at køre i en stor bus 😊                                                                             

Sikken oplevelse vi fik. Endnu engang fik vi masser af gode ideer med hjem som vi kan bruge i 

forbindelse med vores eget  skuespil.  

Idrætsdag på Agerskov Ungdomsskole. 

D.08.02.23 tager 4.-6.klasse sammen med Marianne til Agerskov Ungdomsskole og deltager i en 

idrætsdag. 

Marianne efterlyser hjælp til kørsel. Vi skal kører kl 8.15 fra Arrild og retur fra Agerskov igen kl. 

12.30. Hun har brug for 5 chauffører. Send en mail til Marianne marianne@arrildfriskole.dk eller 

ring på 74830103 i skoletiden. 

mailto:marianne@arrildfriskole.dk


 
 

 
 
Kære forældre 

 

Idræt på Arrild Friskole 

 
Vi forventer af eleverne, at de indgår i undervisningen på de samme præmisser, som de indgår i den 
øvrige undervisning. 
 

Eleverne skal LÆRE noget hver gang, og ikke blot LAVE noget. Jeres opbakning som forældre er 
meget vigtig.  
 

I den øvrige undervisning bruges syn og hørelse utroligt meget til at lære med. Det sker selvfølgelig 
også i idrætsundervisningen, men hertil knyttes den vigtige dimension at lære med kroppen. Det er 
heldigvis nu anerkendt, at det at håndtere sin krop og bruge denne til at lære med er god basis for 
at have overskud til den samlede indlæring.  
 

Vi anser således hver time som vigtig, og har store forventninger til elevernes aktive deltagelse. På 
baggrund af dette understreger vi, hvor vigtigt det er med opbakning fra hjemmet, bl.a. ved at hjælpe 
til med at huske idrætstøj, sko mm. 
 

Omklædning vægtes højt på Arrild Friskole, så vi forventer, at alle eleverne har idrætstøj med samt 
går i bad efter timen er slut. 
   



 
 
Der kræves besked fra forældrene ved fritagelse fra idræt. 

                    
 

Med venlig hilsen 

Merete, Marie & Marianne  

  

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 4 

27.01. MM afspadsering 

Uge 5 

30./31. og 01.20 Dorthe på læsevejlederkursus del  

02.02 7.-8.klasse tager til SKILLS i Fredericia 

Uge 6 

06.02 Bestyrelsesmøde 

Hele ugen: Uge sex på skolen 

                  Fastelavnsemne i Børnehuset 

08.02. 4.-6.klasse til idrætsdag på Agerskov Ungdomsskole. 

Uge 7 

Hele ugen: Vinterferie for skolens elever 

                   Fastelavnsemne i Børnehuset 

Uge 8 

24.02 støtteforeningen inviterer til fastelavnsfest i hallen 



 
 

Hele ugen: Fastelavnsemne i Børnehuset 

23.03 fastelavnsfest i Børnehuset 

Uge 9 

03.03. Trivselsdag 

Uge 10 

06.03 SH samtaler 0.klasse og 3.klasse 

          Bestyrelsesmøde 

09.03 SH samtaler 0.klasse og 4.klasse 

Uge 11 

13.03 SH samtaler 5.-6.klasse og 7.-8.klasse 

14.03. SH samtaler 1.-2.klasse og 5.-6.klasse 

14.03. forældremøde i Børnehuset 

Uge 12 

Hele ugen: påskeemne i Børnehuset 

21.03 0.-4.klasse Skolen i biografen 

23.og 24.03 Teateruge 

Uge 13 

Hele ugen: påskeemne i Børnehuset 

29.03 påskefrokost i Børnehuset 

27.-31.03 Teateruge 

30.03 Skolefest. Teaterstykket opføres – generalprøve 10.00 

Uge 14 

Børnehus og skole holder påskelukket. 



 
 

Uge 15 

10.04 2.påskedag – fridag 

12.04 Generalforsamling 

HUSK 

Vinterferie uge 7 

Påskeferie uge 14 

Generalforsamling d.12.04 

Skoletur 06.-09.06 

 

 

Rigtig god weekend til jer alle                                                               

Venligst Mie 

 

 


