
 

Nyhedsbrev 04/2023 

 
V I G T I G   I N F O - besked fra aktivgruppen.  
 
Kære alle 
 

En venlig, men vigtig henstilling       
Aktivgruppen har desværre oplevet at 5-8 årige børn leger/bruger træningsmaskinerne på Outdoor Fitness 
området.  
Der er stor risiko for at det kan gå galt.  

Så hjælp os med at passe på børnene      Hjælp dem med at forstå reglerne og rette sig efter dem 
derhjemme fra, men også på området skulle du/I komme forbi.  
Skilt med regler kommer snarest op på området, men her kan de læses.  
Børn SKAL være 12 år og mindst 140 cm høje, før de er velkomne til at bruge maskinerne alene.  
Børn under 140 cm må være på området i følge med en voksen, men UDEN brug af maskiner. (Udtrykket 
”unge og voksne” på skiltet dækker aldersgruppen 12+ til 100+).  
Tak for jeres hjælp, så vi undgår et uheld.  
 
Hilsen fra Aktivgruppen/ Idrætsforeningen  

 

 

Sygdom. 

Så ramte januar os med sygdom. Vi har dagligt en del børn og voksne, der 

sygemelder sig. Det hører nok årstiden til, men jeg vil gerne minde om 

vigtigheden af at lade sit barn blive hjemme, hvis det er sygt. Det er hårdt at 

være i Børnehuset/ i skole, hvis man er dårlig, og samtidig kan man være 

smittespreder. 

 

 

 

 



 
 

Nyt fra Børnehuset: 

 En uge i Børnehuset præget af sygdom både blandt børn og voksne. 

Mandag var småbørnene i gymnastiksalen og hoppede rundt til sang og musik. Børnehaven var 
ikke på deres sædvanlige gåtur, da Jens var syg, men så blev der leget hjemme i Børnehaven. 

Tirsdag var det børnehavens tur til at boltre sig i gymnastiksalen på alle de mange redskaber. 
Småbørnene var delt op i mindre grupper, hvor nogle var inde og andre ude og lege. 

Onsdag lavede Charlotte og Thewan bål hvorpå der blev kogt pasta, det er altid et sikkert hit hos 
børnene. Små Børnene legede i mindre grupper hvor der blandt andet blev leget med 
modellervoks. 

Torsdag formiddag legede de fleste børnehavebørn udenfor de havde gang i det store 
gravearbejde i sandkassen. Et par stykker var fordybet i leg indenfor. 

Fredag står den på “fredagshygge” i hele huset. Måske med film eller fællesdans, vi må se, hvad vi 
finder på, men hygger os - det gør vi. 

Rigtig god weekend til jer alle 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nyt fra skolen:  

Skills. 

Torsdag d.02.02. tager 7.-8.klasse, Bethina og Mie på tur til Fredericia. Vi besøger messen, hvor 

eleverne kan samle inspiration til mange forskellige jobmuligheder. Derudover er der forskellige 

events og udvalgte elever konkurrerer. Vi glæder os til turen. 

 

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


 
 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

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. 

10.02 Ditte feriefridag 

Uge 7 

Hele ugen: Vinterferie for skolens elever 

                   Fastelavnsemne i Børnehuset 

Uge 8 

23.02 Bethina fravær 

24.02 støtteforeningen inviterer til fastelavnsfest i hallen 

Hele ugen: Fastelavnsemne i Børnehuset 

23.02 fastelavnsfest i Børnehuset 

Uge 9 

03.03. Trivselsdag 



 
 

Uge 10 

06.03 SH samtaler 0.klasse og 3.klasse 

          Bestyrelsesmøde 

          Bethina feriefridag 

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 

 

 

 


