
TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE 

* Trunderup Gade 5 * 5772  Kværndrup *   * www.trundfri.dk * 

Tlf. Friskolen 622 722 59     e-mail:  kontoret@trundfri.dk 

Tlf.  Børnehave 622 722 66     e-mail:   tbh@trundfri.dk 

  

  

Nyhedsbrev uge 40, 2018  

         Motionsløb fredag d. 12. oktober Friskolen holder efterårsferie uge 42 

         Åben skole torsdag d. 1. november kl 16-18 

         Skolekredsmorgensang fredag d. 2.november kl 8, derefter morgenkaffe. 

         Dans, ost og vin fredag d. 2. november kl 17-21 Husk tilmelding 

         Novemberudstilling 10 og 11. november 

          

  

  

 Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
  
Lars fra Stjerne foto (tidl. Forælder) tager fotos i både børnehaven og friskolen d. 24. oktober. 

  Der bliver taget både gruppebilleder og portræt. Lars kommer med bestillingssedler i næste uge 

og så får børnene dem med hjem. 

  

I denne uge har 7-9.klasse fra Gislev friskole været her hos os til fælles naturfagsuge. Det har 

været en god uge, hvor eleverne både har fået undervisning i fysik/kemi, geografi og biologi inden 

de så skulle udarbejde en problemstilling inden for bæredygtighed og lave tilhørende 

arbejdsspørgsmål samt en forsøgsopstilling. Det er en svær opgave, men de har generelt klaret det 

meget flot. Sidegevinsten er at der også er blevet knyttet personlige venskaber mellem vores to 

friskoler. 

 
Fredag d. 12. oktober holder vi Skolernes Motionsdag på Lykkesholm Slot.  Vi mødes i klasserne 
kl.8.00 og har ikke morgensang. Hele skolen tager afsted kl.8.15. Børnehaven og elever til og med 
4. klasse bliver kørt til og fra slottet i bus. Elever fra 5.-9. klasse cykler sammen med deres 
klasselærer.  
Forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage i motionsdagen. 
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Ude på slottet findes den fineste rute på omkring 3 km, som alle størrelser skal prøve kræfter med. 
Vi glæder os til en dejlig og aktiv dag sammen.  
Energi skal der til, så husk en god madpakke og drikkelse til dagen. De elever, som cykler, skal 
selvfølgelig huske cykelhjelmen.  
Børnene har fri kl.12.10 
  

Vores sekretær, Line, har fået orlov i 9 uger for at tage på højskole. Det betyder at fra mandag d. 22. 

oktober or resten af 2018 passes kontoret af Birgit Maegaard (pensioneret sekretær fra Ryslinge friskole) 

alle hverdage kl.  7.30 – 10.30 

OBS… Der er konstateret lus hos enkelte af eleverne, så tjek jeres barn grundigt i weekend’en. 

______________________________________________________________________________________ 

Klubaften onsdag d. 24. oktober.  Gudrun fra styregruppen.  

Bowling, der skal tilmeldes på kontoret og der er brug for hjælpeforældre til kørsel. 

Klubaften onsdag d. 31. oktober.  Fra styregruppen Didde. 

  

  

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

  

Rengøringshold fredag d. 5. oktober 

  

Hold 7: 

  

Niels Boe (Astrid 9.) 

  

Jonas 3., Christian 9., Sofie 8., Andreas 4., Alba 2. 

  

Rengøringshold fredag d. 12. oktober 

  

Hold 8: 

  

Lise (Agnes 8. 

  

Majbrit 6., Karoline 9., Matilde 8., Liva 4., William 1. 

  



Rengøringshold fredag d. 26. oktober 

  

Hold 9: 

  

Tine (Emma 9.) 

  

Karl-Emil 4., Magnus/Mikkel 7., Oscar J. 7., Karl 4., Victor 1. 

  

Rengøringshold fredag d. 2. november 

  

Hold 1: 

  

 Susanne Hessellund 
(Jenny 7.) 

  

William 2., Nanna 8., Thea 8., Stine 7., Emilie 4., Izabella 1. 

  

Rengøringshold fredag d. 9. november 

  

Hold 2: 

  

 Janne Weller (Ea 4.) 

  

Olivia 2., Serena 9., Lina 9., Emma Silja 7., Christian 3., Sebastian BH.kl 

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

  

 
--  
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik W Damm 
 
 


