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Nyhedsbrev uge 8, 2019  

 

 Skolekredsmorgensang fredag d. 22/2 kl. 8 
 Fastelavn og katten af tønden fredag d. 1. marts 

  
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 

 
 
Fastelavn: 
 
Både friskole og børnehave holder fastelavn fredag d. 1. marts.  
Børnehave børnene slår katten af tønden, nede i børnehaven - hvor vi også leger og synger 
fastelavnssange. 
Friskolen holder tøndeslagning i gymnastiksalen. 
Alle er velkommen til at være i udklædning denne dag - hvis man har lyst. 
 

Gymnastikopvisning for børnehaven: 
 
Som tidligere år er vi blevet inviteret til at  deltage i gymnastikopvisning i Kværndrup Hallen. 
Det vil vi naturligvis gerne!! 

Det er i år lørdag d. 16 marts.  
 
Vi laver et lille ‘program’ af aktiviteter, som børnene kender fra børnehaven - det er noget som 
børn og forældre kan være med til at lave sammen og plejer at vare max 10 min. 
 
Onsdag d 13 marts kl 16 - vil vi gerne invitere alle børn og forældre, som har mulighed for at 
deltage om lørdagen, til at komme så vi sammen kan gennemgå det. 
Vi håber så mange, så mulig kan komme og være med. 
 

Legetøj i børnehaven: 



 
Vi har rigtig mange børn som gerne vil have legetøj med hjemmefra, de fleste er rigtig gode til at 
låne ud af legetøjet og det giver god leg.  
Men vi vil gerne bede jer forældre om at være med til at begrænse mængden af legetøj - da vi 
nogle dage er ved at drukne i ‘privat’ legetøj.  
Vi appellerer til at jeres barn ikke har mere eller større legetøj med, end det kan være i den røde 
kasse. Samtidig vil vi gerne bede jer hjælpe med at få det med hjem igen - gerne samme dag. 
Som altid er alt der medbringes på eget ansvar - og det er også jeres barn som skal holde styr på 
det. 
Vi har i en lang periode sagt nej til legetøjsvåben i børnehaven - fordi vi synes det giver en uheldig 
leg. Men vores børn er innovative og gode til, at bruge andet legetøj i deres våben leg.  
Derfor åbner vi nu lidt op for legetøjs våben  - så længe det ikke er våben som larmer! 
Og hvis legen udvikler sig i uheldig retning eller bliver for voldsom, stopper vi den naturligvis. 
 

OBS 

Der er konstateret ringorm hos et barn i friskolen. Bliv klogere på ringorm her : 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/sygdomme/skaellende-udslaet-ekskl-
eksem-og-psoriasis/ringorm/ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Klubaften onsdag d. 27. februar 2019 Fra styregruppen Karina 

 

 ______________________________________________________________________________  

   

 

 

Rengøringshold fredag d. 22. februar  2019 

  

Hold 5: 

 

Maja Stihøj Jensen 
(Silas 3.) 

 

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

 



Rengøringshold fredag d. 1. marts  2019 

  

Hold 6: 

 

Karina Andersen 
(Kristian 7.) 

 

Clara 4., Hans 9., Sarah 8., Lasse 4., Josefine 2. Carl Theodor 1. 

 

 

 

 

Rengøringshold fredag d. 8. marts  2019 

  

Hold 7: 

 

Niels Boe (Astrid 9.) 

 

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

 

Rengøringshold fredag d. 15. marts  2019 

  

Hold 8: 

 

Lise (Agnes 8.) 

 

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

 

Rengøringshold fredag d. 22. marts  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 


