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Nyhedsbrev uge 12, 2017 
 

 
 
 

 1. april er der Fælles Arbejdsdag for alle forældre i børnehave & friskole 
 Skolekredsmorgensang fredag d. 7. april kl 8 

 
 Friskolen holder Påskeferie fra fredag d. 7.april kl. 12.10  
 Børnehave og SFO har åbent 10.april -12.april, Husk at skrive på de ophængte 

lister om I har pasningsbehov de 3 dage op til Påske. 
 

 Børnehave og SFO holder Påskeferie fra onsdag d. 12.april kl. 16.30 
 

 Første børnehavedag & skoledag efter Påske er tirsdag d.18.april 
 

  

 OBS: 
 Generalforsamling Tirsdag d. 18. April  
 Vi starter 18/4 med forårskoncert kl 17, derefter stiller vi om til spisning og bagefter er der 

den årlige generalforsamling. 
 
 

 
 
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
HUSK at give besked ang. dagene før påske. 
 
Overtøj: 
Så kom foråret, nogle dage er det lunt og andre dage koldt.  
Derfor er det godt at huske varietet overtøj: regntøj/termo - flyverdragt(lidt endnu) - støvler - sko - 
hue 
 
I mandags var Peter til Matematikkens dag. Det er en dag arrangeret blandt og for 
matematikvejledere i friskoler, hvor de arbejder sammen for at gøre deres matematikundervisning 
endnu bedre. 
 
Der er konstateret hovedlus i 5-6.klasse, barnet er i behandling. Husk at tjekke jeres børn og HVIS 
der er lus skal de behandles for kun ved fælles indsats kan vi komme det til livs. 
 
Steen har holdt fri torsdag og fredag, hvor vores 7-8. klasse så har haft kyndig vejledning og 
sparring af Jonas Thorup Langelund (der tidligere har gået her på friskolen) Jonas er ved at skrive 
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sin bacheloropgave på universitetet i virksomhedskommunikation og i den forbindelse har han 
samarbejdet med os. Jonas får materiale til sin store skriftlige opgave og vores unge mennesker i 7-
8. klasse får kompetent øvelse og vejledning i hvordan man kommunikerer uden ord.   
Forældrene kan sammen med barnet gå ind på profilen (http://www.feeba.dk/index.php) og læse 
feedbackén. I øvrigt skal jeg hilse fra Jonas T L og sige han dels er imponeret over vores 7-
8.klassere, dels kan han registrere store fremskridt i forhold til deres fremlæggelser. 
 
Til kalenderen : næste år er det blevet besluttet at lægge voksenfesten d. 24. februar 2018 
 
Klubaften 29/3 fra Styregruppen; Tine. 
 
 
 
 
 
Rengøringshold fredag d.  24.marts. Hold 6 

Hold 6: Karina Andersen (Kristian 6.) Clara 2., Sofia BH.kl., Noa 4., Sarah 6., Ida 7., 
Matilde5.  
 
Rengøringshold fredag d.  31.marts. Hold 7 

Hold 7: Linda Kjeldgaard (Johannes 7.) Josefine BH.kl., Jonas 1., Emilie 2., Josefine 
7., Nanna 6.  
 
Rengøringshold fredag d.  7.april. Hold 8 

Hold 8: Jeanette Jørgensen (Martin 8.) William BH.kl., Patrick 2., Daniel 2., Freja 7., 
Morten 6.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


