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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 22, 2019 
 
Kalender 

  

Blå mandag for 7. klasse 3. juni 
Bestyrelseskursus 4. juni 
Grundlovsdag 5. juni 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link:   Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 

Tirsdag, den 4. juni er vi vært ved et af Dansk Friskoleforenings bestyrelseskurser. Vi glæder os over 
at kunne byde Dansk Friskoleforening og de mange kursusdeltagere velkommen her i Trunderup. 
 
Dansk Friskoleforening har fået 83 tilmeldinger til kurset, heriblandt hele vores bestyrelse, så der er 
lidt planlægning, der skal ske op til afvikling af arrangementet. 
 
Bestyrelsen tager sig af opstilling af borde, stole og det tekniske med god hjælp fra Henning, Line har 
sørget for bestilling af sandwich, øl og vand og kagerne til kaffen bages af de elever, der har blokfag 
på mandag. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven, førskole og SFO 
 
De store fra børnehaven havde en dejlig dag på Egeskov i går, tirsdag, med hygge på 
legepladsen, gåtur i trækronerne og afslutning med is. 
 
Der er hængt feriesedler op i børnehave og SFO, skriv venligst på, hvornår jeres børn holder 
fri, så vi kan udnytte personaletimer bedst muligt. 
Sidste frist er næste fredag d.7 juni. 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498


29.5.2019 Nyhedsbrev 22/2019 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1yHYcVeatSQDmD-lznniye6n_Q9rHsqGZ4TM1IjJIx_8/edit 2/3

 
Husk vi lukker kl.13 i børnehave og SFO onsdag d.5 juni (Grundlovsdag). 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Vi deltog i weekenden i Rudme Rally med stor succes og god opbakning fra forældre, tusind tak for 
det, og en speciel tak til det meget aktive Pit Crew. I kan se de fantastiske billeder i  linket her. 
 
Vi havde vores 9. klasseelever til mundtlig prøve i dansk tirsdag d. 28., hvor de fik karaktererne 4, 4, 
7, 7, 7, 7, 10, 12, 12, 12 med et samlet gennemsnit på 8,2. Meget flot, og vi glæder os til næste prøve, 
som er mundtlig engelsk d. 18. juni. 
 
Fredag d. 7. juni vil der efter morgensang være kaffe og brød for skolekreds efter morgensang. 
 
Vi vil gerne opfordre jer til, når I parkerer på den store parkeringsplads om morgenen, at I holder lidt 
tættere, så vi alle kan være der.  
 
Louise Klemme er fortsat sygemeldt med stress, men er på vej tilbage. Hun vil deltage i morgensang 
og enkelte timer i de næste uger, så vi skaber en tryg og sikker tilbagevenden til arbejdet. 
 
Kirstine har fridag på tirsdag og onsdag. Henning og Nicolaj tager hendes timer. Line er på 
kursus på torsdag og Charlotte har fri på fredag. 
 
I morgen, torsdag, er der konfirmation i Ryslinge Frimenighed, hvor Jenny skal konfirmeres, 
mens Ryslinge Valgmenighed holder konfirmation søndag d. 2. juni, hvor Laurits skal 
konfirmeres. 
 
Undervisningen Grundlovsdag d. 5. juni vil være til kl. 12.10 for alle elever.  
Cykelsponsorløb og Grundlovsdagsfest er desværre aflyst. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 12. Juni. Fra styregruppen: Tine 
 
Klubaften onsdag d. 19. Juni / Afslutning. Fra styregruppen: Alle 
___________________________________________________________________ 
  
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 

https://www.facebook.com/trundfri/photos/pcb.2252178891547576/2252169258215206/?type=3&theater
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Rengøringshold torsdag d. 29. maj  2019 OBS det er Onsdag 

  
Hold 
9: 

 
Tine ( Emma 9 ) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 7. juni  2019 

  
Hold 
1: 

Susanne Hessellund 
( Jenny 7 ) 

William 2, Nanna 8, Thea 8, Stine 7, Emilie 4, Izabella 1, 
 

 
Rengøringshold fredag d. 14. juni  2019 

  
Hold 
2: 

Janne Weller ( Ea 4 ) Olivia 2, Serena 9, Lina 9, Emma Silja 7, Christian 3, 
Sebastian BH 
 

 
 


