
 
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 49, 2018 
 

•         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. Morgensang kl 8. 

•         20. december - Gudstjeneste kl 9. derefter Skolekredsmorgenmad 

•         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 er brug for et par hjælpende hænder til at varme Glögg og æbleskiver til Luciaaften d. 13. 

december. Kontakt Niels Boe (Astrid og Aksels far) giv en hånd med så aftnen bliver endnu bedre. 

Julen falder åbenbart tidligt i år: repræsentantskabet i Egeskov Markedsforening har valgt at 

imødekomme vores ansøgning om tilskud til et nyt gyngestativ med 20.000 kr. Stor tak 

Så er vi i gang med december i både sfo og børnehave!! 

  

I børnehaven skød vi julen ind med bedsteforældre dag sidste fredag, en rigtig hyggelig formiddag 

for alle deltagende. I mandags ankom Nisserne til huset - Nissepuk og Julius har gennem mange år 

besøgt børnehaven for at tage med børnene hjem på skift. Det er også gang i gavetrækning og vi 

lover at alle børn nok skal nå at få både gave og nisse på besøg inden juleferien!! 
  

Julegave værkstederne er der også gang i. I børnehaven laver alle børn julegaver - nogen mere end 

andre. I SFO er det et tilbud - hvilket betyder at man godt kan vælge ikke at bruge tid på at lave 

julegaver.   
  
Så I må gerne huske ikke at være alt for nysgerrige når I henter børn. VI pakker ind i næste uge - og 

derefter er pakkerne klar at komme under træet juleaften. 
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______________________________________________________________________________________ 

  

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

  

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

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. 

  

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 
 


