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  TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE * Trunderup Gade 5 * 5772  Kværndrup *   

* Tlf.62272259 * e-mail: kontoret@trundfri.dk  * www.trundfri.dk * 
  
 
 

Nyhedsbrev uge 14, 2017 
 

   
  Friskolen holder Påskeferie fra fredag d. 7.april kl. 12.10  

 Børnehave og SFO har åbent 10.april -12.april. 
 

 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. 
 
Af hensyn til de forældre, der laver mad til Generalforsamlingen, har man skulle 
tilmelde sig på en seddel på kontoret. Da kontoret ikke er bemandet i næste uge, kan 
man tilmelde sig pr. mail hvis man ikke har fået gjort det på sedlen. 
Sidste frist for tilmelding er Langfredag d. 14. april 

 
 
 Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Forårskoncert Tirsdag den 18. april klokken 17.00. 
Husk at alle elever skal på scenen til forårskoncerten.  
Kom og hør soloelever, sammenspilshold, og skolekoret, hvor alle elever synger med. 
Sammenspilsholdet består af de elever fra 5.-8. klasse, der har haft musik de sidste uger. 
Der er rap, rytmiske numre og stille numre. 
Det bliver festligt! 
Husk også at skrive jer på til fællesspisning bagefter. 
 
I denne uge startede de 8 Før-skole / Forårs-SFO børn. Det var stort for dem at være med til 
morgensang og nu skulle man pludselig vende sig til at møde inden kl 8 og at komme ind når 
klokken ringer ind fra frikvarter. Der er blevet tegnet og klippet og grint og øvet bogstavlege i det 
fri sammen med børnehaveklassen. Der har været tid til både skæg og skoleagtige ting. 
 
Efter Påske starter en meget venlig dame, Helle, i jobprøvning hos os 2x2 timer om ugen. Til at 
begynde med er det onsdag og fredag kl. 7.30-9.30 
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Helle vil til en start være en ekstra praktisk hjælp i forhold køkkenområdet. 
 
Hvert år afholdes landsmøde i dansk Friskoleforening. Landsmødet er en blanding af 
generalforsamling, koncert, foredrag, workshops, morgensang og festmiddag med efterfølgende 
dans. Det er for alle i friskole, både forældre og ansatte. Sidste år i Kolding deltog vores formand, 
Lotte og Henrik. I år afholdes det i Kulturhovedstaden Århus og lærerne Louise, Peter, Nina, 
Kirstine, Steen og Henrik deltager. Jeg håber til næste år også at få nogen med fra SFO og 
børnehaven og meget gerne et par forældre også. Det er en inspirerende weekend med god friskole-
debat og gode muligheder for at netværke og udveksle erfaringer. 
 
Jeg vedhæfter en henvendelse fra Bylauget ang. Cykelsti mellem Trunderup og Gislev.  
 
 
Klubaften 19/4 fra Styregruppen; Susanne, hjælpeforælder er Jacob.  
Spisning, husk tilmelding på kontoret. 
 
Klubaften 26/4 fra Styregruppen; Gudrun, hjælpeforælder er Karina og Tina. 
 
Det er vigtigt, der er forældre, der melder sig til at hjælpe med i klubben. Det er hyggeligt at være 
flere OG det er nødvendigt at ALLE giver en hånd med ind imellem for at klubben kan fungere på 
frivillig basis  
OBS. Der havde indsneget sig datofejl i sidste oversigt over rengøringshold. Her er den rigtige, som 
blev udsendt ved skoleårets start. 
 
Rengøringshold fredag d.  7.april. Hold 8 
Hold 8: Jeanette Jørgensen (Martin 8.) William BH.kl., Patrick 2., Daniel 2., Freja 7., 
Morten 6.  
 
Rengøringshold onsdag d.  12.april. Hold 9                 OBS det er en onsdag 
Hold 9: Peter Ysekær (Fie 2.) Ea 2., Majbrit 4., Andreas 6., Frederik 6., Rasmus 7..  
 
Rengøringshold fredag d.  21.april. Hold 10 
Hold 10: Peter (Veronica 8.) Frederikke BH.kl., Emma Silja 5., Matilde 6., Mads 7 
Serena 7.  
 
Rengøringshold fredag d.  28.april Hold 1 
Hold 1: Tine (Emma 7.) Silas 1., Ann-Louise 5., Oscar M 5., Sophie 6., Anders 6.  
 
Rengøringshold fredag d.  5.maj. Hold 2 
Hold 2: Niels Boe (Astrid 7.) Liva 2., Jacob 4., Alba BH.kl., Jenny 5., Julie 6. 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


