
 
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 43, 2018  

         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 

         Samtaledag 5.-9. klasse 13. november 

          

  

  

 Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
  
  

Åben Skole 

Torsdag d. 1. november kl. 16.00 - 18.00 er der Åben Skole.  
Vores 8.-9. klasse arrangerer fællesspisning, så der er efterfølgende mulighed for at deltage i 
fællesspisning. Prisen er 30 kr. Man skal tilmelde sig på kontoret senest tirsdag.  
Kom og oplev, hvordan det er at gå i skole på Trunderup Friskole, når jeres børn denne 
eftermiddag vil undervise jer. 
 

Samtaledag  
Tirsdag d. 13. november kl. 15.00 - 18.00 holder vi samtaledag for 5. - 9. klasse. 
Klassernes lærere vil sidde ved hver sin "station", og I forældre og elever kan gå rundt og tale 
med os og høre, hvordan det går i skolen både fagligt og socialt. 
Der vil være kaffe på kanden i køkkenet, så I også kan tale med hinanden undervejs. I skal ikke 
være der i hele tidsrummet, men I kan komme, når det passer ind i jeres dag.  
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Ved du at……..: 
Det er muligt at tilkøbe enkelte SFO dage hvis behovet opstår og dit barn ikke normalt er 
tilmeldt SFO. 
Det er også muligt at tilkøbe enkelte dage med morgen SFO pasning - hvis dit barn ikke 
normalt er i morgen SFO. 
Enkelte SFO dage koster 100,- kr pr dag. 
Morgen SFO 25,- kr pr dag. 
  
Dette gælder naturligvis kun børn i SFOalder - altså børn fra børnehaveklasse til og med 4. 
klasse. 
  
Giv besked til SFO senest dagen før, hvis I har behov for ekstra pasning. 
  

Husk at tjek garderoben: 
I både SFO og børnehave er vi ude hver dag, derfor er det vigtig at tjekke op på jeres barns 
garderobe og sørger for at der er: overtøj, regntøj, termotøj, lag-på-lag overtøj, gummistøvler, 
kondisko, indesko, skiftetøj og andet tøj jeres barn kunne få brug for i løbet af en dag. 
 

Bedsteforældredag i børnehaven:  
Hvis I ikke har afleveret kuverter til bedsteforældredag - skal I gøre det senest på mandag, så 
børnene kan sende invitationer ud. 
 
 
 
 

  

______________________________________________________________________________________ 

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

Klubaften onsdag d. 7. november. Fra styregruppen Karina. 

  

  

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

  



  

  

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 

  

Rengøringshold fredag d. 16. november 

  

Hold 3: 

  

 Mette Munnecke 
(Oscar 7. 

  

Stefan 5., Julie 8., Emma 9., Noa 6., Sofia 2., Marius BH. 

  

Rengøringshold fredag d. 23. november 

  

Hold 4: 

  

Anette Madsen (Mette 
2.)  

  

August 4., Ann-Louise 7., Anders 9., Valdemar 6., Lucas 2., Alfred BH 

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

  

--  



 
Med venlig hilsen 
 
Henrik W Damm 
 
Skoleleder 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 


