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 25/4 Danseworkshop for Bh.klassen, 1.-2. klasse & 3.-4. klasse 
 Lærerne holder pædagogisk dag torsdag d. 27 april fra kl 13.45-21.  
 Besøg af 3. klasse fra Stige Friskole, onsdag d.3/5- fredag 5/5 
 Skolekredsmorgensang fredag d. 5. maj kl 8 

 
 
 
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Tak for en god Generalforsamling, stor tak til de forældre i 5.-6.klasse, der handlede ind og lavede 
lækker mad til os alle og stor tak til Styrelsen for deres kæmpe indsats i løbet af året. 
 
Og så synes jeg også børnene fortjener ros for koncert. Det kræver både talent, flid og mod at stille 
sig op for en forsamling og spille klaver eller synge, solo eller kor. Det var så flot, smukt og sjovt. 
  
 
Faaborg Midtfyns kommune har et projekt kaldet ” Den kulturelle rygsæk”, som de har sat i værk 
for at udvikle den kulturelle og kunstneriske dimension i alle kommunens skoler, både folkeskoler 
og friskoler. Børnehaveklassen, 1. - 2. klasse & 3.-4.klasse deltager på tirsdag i en danse workshop. 
Vi får besøg her på skolen af en professionel danser, som vil introducere os for dansens forskellige 
udtryksformer, og så skal børnene lære "Årets dans".  
 
Torsdag d 27/4 holder lærerne pædagogisk dag i mødelokalet på Ryslinge Forsamlingshus.  
Det betyder at 5. lektion er aflyst, så 5.-6. klasse og 7.-8. klasse har fri 13.20 den dag. 
 
Der er kommet rigtig godt gang i samarbejdet med andre friskoler. Vi har haft fælles undervisning i 
naturfag med Gislev Friskole, uge 43 i efteråret her hos os og uge 10 i år hos Gislev. På den måde 
får vi værdifuld faglig sparring og inspiration.  
Rudme Friskole og Krarup Friskole har ikke selv et fysiklokale, så på tirsdag d. 25/4 kommer 
ældste klasse fra Rudme Friskole sammen med deres lærer, Morten og låner vores fysiklokale og 
torsdag d. 27/4 er det Krarup Friskole, der låner vores fysiklokale.  
 
 
Har jeres børn biblioteksbøger liggende derhjemme, skal de medbringes i næste uge, da de skal 
afleveres på Ringe Bibliotek. 
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Klubaften 26/4 fra Styregruppen; Gudrun, hjælpeforældre er Karina og Tina. 
 
Der er IKKE Klubaften 3/5 da vores gæster (3.klasse fra Stige Friskole) sover på friskolen. 
 
 
 
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. 
 
OBS:  
Fredag d. 12. maj er det Bededag, så forældrerengøringen er TORSDAG d. 11. maj 
Rengøringshold torsdag d.  11.maj. Hold 3 

Hold 3: Kirstine Simon-Gaarde (Hans 7.) Katrine BH.kl., Sheila 2., Stine 5., Denise 
6., Victoria 8. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


