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Nyhedsbrev uge 47, 2018 
 

•         Tyskholdet i 8.-9.klasse tager på studietur til Lübeck 27. november  

•         Mandag d. 3. december er Jule-klippe-klistredag. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne 
til at være med. Husk saks ☺ 

•         Dans, ost og vin fredag d. 7. december kl. 19 -? Husk tilmelding 

•         Lucia 13. december kl. 18 – 20. Mulighed for at købe æbleskiver og glögg 

•         14. december – Morgensang med Luciaoptog, Nissespil og Gløgg også til skolekreds 

•         20. december – Sidste skoledag inden jul. Skolekredsmorgenmad efter gudstjenesten. 

•         Børnehave og SFO har åbent 21. december, lukket mellem Jul og Nytår, åben igen 2-3-4. januar 

•          Første skoledag efter juleferien er mandag d. 7. januar kl. 8 
          

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 

Der flytter en familie til Trunderup fra Nytår. Forældrene hedder Louise og Henrik, og har været på besøg 

her på friskolen, hvor de gerne vil have deres børn Freja og Sejr skal gå i hhv 2. og 4. klasse. De skal være 

velkomne. Vi ønsker jer alle 4 velkommen til Trunderup friskole og børnehave og glæder os til at lære jer at 

kende. 

Kalender pakke: 

  
Alle børn i børnehaven skal huske at have en gave med til ‘den store Julesæk’ - i løbet af december får alle 

børn på skift en gave. gaven må koste max 20,- kr. 
 

December julerier: 

I børnehaven har vi tradition for at der kommer nisser på besøg i december, også i år er vi så heldige at 

Nissemor sender Nisse Puk og Nisse Julius en tur til Trunderup for at se om der bliver julehygget i de små 

hjem. Alle børn får på skift en nisse med hjem til overnatning   
  

Så er vi også i gang med at lave julegaver i både børnehave og SFO, så jer forældre - I må gerne huske at 

lukke øjnene når I kommer og henter. 
  
  
Når i afleverer jeres barn / børn om morgenen vil jeg gerne bede jer om at holde rigtigt inde på perlestenene, 

eller bedre endnu; på den store parkeringsplads før børnehavens legeplads og IKKE i siden langs med vejen, 

da I dermed presser cyklisterne ud midt på kørebanen, når de skal udenom jeres parkerede bil.  
  
Det vil være så godt hvis I vænner jer til at benytte den store firkantede P plads, for i weekenden 7-8-9. 

december vil en del af området med perlesten blive spærret af, da Frank-tømrer begynder at skifte vores 

slidte tag og så kan I ikke parkere der i den periode arbejdet med taget står på. 
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Klubaften onsdag d. 28. november.  Fra styregruppen Susanne. Lave julekonfekt. Tilmelding nødvendig. 

Klubaften onsdag d. 5. december.  Alle voksne fra styregruppen. Årets sidste klubaften med fælles julefrokost. 

Tilmelding nødvendig. 

Klubaften onsdag d. 9. januar 2019.  Fra styregruppen Didde. Der er spisning. Tilmelding nødvendig. 

  

  

 ______________________________________________________________________________  

    

Rengøringshold fredag d. 23. november 

  

Hold 4: 

  

Anette Madsen (Mette 
2.)  

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 30. november 

  

Hold 5: 

  

Maja Stihøj Jensen 
(Silas 3.) 

  

Fie 4., Ida 9., Camilla 8., Magni 5., Elias 2. Laura 1 

  

Rengøringshold fredag d. 7. december 

  

Hold 6: 

  

Karina Andersen 
(Kristian 7.) 

  

 Clara 4., Hans 9., Sarah 8., Lasse 4., Josefine 2. 

  

Rengøringshold fredag d. 14. december 

  

Hold 7: 

  

Niels Boe (Astrid 9.) 

  

 Jonas 3., Christian 9., Sofie 8., Andreas 4., Alba 2. 
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Rengøringshold torsdag d. 20. december OBS… det er TORSDAG 

  

Hold 8: 

  

Lise (Agnes 8.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 11. januar 2019 

  

Hold 9: 

  

Tine (Emma 9.) 

  

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

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

  

--  
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik W Damm 
 
Skoleleder 
Trunderup Friskole & Børnehave 
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