
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 17, 2019 
 

Kalender: 

 

·         Foredrag om kvantemekanik 30/4 kl 19 

·         Skolekredsmorgensang fredag d.3/5 kl 8 
 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 

Orientering fra bestyrelsen: 
 

Arbejdsweekend den 4. og 5. maj 2019. 
Sæt kryds i kalenderen til et par hyggelige dage. Nærmere info om arbejdsopgaverne 
kommer senere. 
 

Orientering fra børnehaven: 
 

Der er stadig mulighed for at tilmelde sig til arbejdsdagene 4+5 maj. Sedler hænger på 
tavlen i børnehaven så man kan skrive sig på. Kom frisk, der er brug for flere til at gøre det 
til hyggelige og produktive dage for os alle sammen.  
Det er blevet tid til at bruge solcreme igen, vi køber solcremen og I bliver opkrævet et lille 
beløb (ca. 20 kr) via PBS til Juni. 
 

Musikskolen begynder igen og de kommer mandage fra på mandag d. 29/4. Børnene 
bliver inddelt i 2 hold, første hold starter kl 9.00 andet hold starter kl 9.45 
 

Orientering fra friskolen: 

Vi er blevet færdige med at pusle grupperne sammen til det kommende skoleår, og det 
kommer til at se sådan ud : 
  

Børnehaveklasse 
11 børn 
1.-2. klasse 

16 børn 
3.-4. klasse 

19 børn 
 5.-6. klasse 

19 børn 
 7.-8.-9. klasse 24 børn, så 2 lærere på i de fleste timer 
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Anders er desværre fortsat sygemeldt frem til 15.maj Det er stadig Nikolai (som er 
uddannet lærer fra den frie lærerskole) der er vikar i hele Anders’ skema. 
 

Hele friskolen tager til Egeskov 9. maj. 3-9. klasse cykler derover, børnehaveklassen - 2. 
klasse bliver kørt med bus. Mere information herom fra de enkelte klasselærere. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Der er ikke klub 1. maj  
 
Klubaften onsdag d. 8. maj. Fra styregruppen Gudrun 
 
Klubaften onsdag d. 15. maj. Fra styregruppen Didde 
_________________________________________________________________________ 
  
  
Rengøringshold fredag d. 26. april  2019 

Hold 
4: 

Anette Madsen (Mette 
2.) 

August 4., Ann-Louise 7., Anders 9., Lucas 2., Alfred 
Bh.kl. 

Rengøringshold fredag d. 3. maj  2019 

Hold 5:  

Maja Stihøj Jensen (Silas 3.) 
Ida 9., Camilla 8., Magni 5., Elias 2. Laura 1 

Rengøringshold fredag d. 10. maj  2019 

Hold 6:  

Karina Andersen 

(Kristian 7.) 

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

 
Rengøringshold torsdag d. 16. maj  2019 
OBS det er Torsdag 

Hold 7:  

Niels Boe (Astrid 9.) 

 

Jonas 3., Christian 9., Sofie 8., Andreas4., Alba 2. 

 
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
--  



 
Med venlig hilsen 
 
Henrik W Damm 
 
Skoleleder 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 


