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 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. 
 
 

Sommerferie pasning i børnehave og SFO: 
Der er hængt afkrydsningslister ang. pasning i de uger skolen har sommerferie - vi beder jer krydse 
af inden næste fredag. Derefter modtager I et skema hvor I mere udførligt kan give besked om 
hvilke tidspunkt I har brug for pasning. 
 
 
Koloni: 
Nu er der ikke længe til at børnehave og før skole børnene tager på koloni, det ske i dagene 22-23-
24. maj. I den forbindelse inviterer vi til et kort informations møde d 9/5 kl. 16.30 - alle får en 
seddel med hjem i næste uge omkring dette. 
 
Hus dyr: 
I denne uge har vi haft en grå kat på besøg flere gange, den er meget kontaktsøgende og ser lidt 
tynd og pjusket ud. Har også lidt skrammer på næsen. 
Vi har ikke helt kunnet finde ud af hvor den hører til henne - hvis der er nogen som ved hvem der 
mangler denne kat må de gerne hente den.  
Da det jo også kan være en 'herreløs' kat, har vi bedt børnene om ikke at tage for meget kontakt til 
den - vi ved jo ikke om den skulle have orm eller lopper. 
 
 
 
I denne uge har der været usædvanligt besøg i 3-4.klasse og 5-6.klasse.; 
Midt i timen fik vi besøg af en vagabond. Han kom pludselig gående ind i klassen iført gammelt, 
laset tøj og med sig havde han sin barnevogn. Uden videre begyndte han at fortælle en både 
spændende, uhyggelig og sørgelig historie om, hvordan han som ung rejste fra Frederikshavn til 
Fåborg for at arbejde på en gård, og hvordan han endte med at sætte ild til gården.  
Børnene anede først ikke, hvad der foregik, men langsomt accepterede de gæsten og lod sig rive 
med af historien. 
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Vagabonden var i virkeligheden skuespilleren Claus Søndergaard fra Odense Teater. Det var en 
meget intens oplevelse. Både fordi Claus Søndergaard spillede rollen utrolig godt, og fordi historien 
var så gribende. Det er som optakt til et besøg i næste uge i arresten i Faaborg. 
 
Fredag tog 7-8.klasse til Filmfestival i Broby, hvor de deltog med deres egen hjemmelavede film. 
 
I den kommende uge får vi besøg af 3.klasse fra Stige Friskole. De ankommer onsdag eftermiddag, 
torsdag skal de på Egeskov Slot og fredag skal de være sammen med vores 3-4.klasse om 
formiddagen, inden de rejser retur til Stige 
 
 
 
 
 
Der er IKKE Klubaften 3/5 da vores gæster (3.klasse fra Stige Friskole) sover på friskolen. 
 
Klubaften 10/5 fra Styregruppen; Niels. 
 
 
 
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. 
 
Rengøringshold fredag d.  19.maj. Hold 4 

Hold 4: Anette Madsen (Jesper 7.) Karl-Emil 2., Oscar J. 5., Karoline 7., Olivia 
BH.kl., August 2.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


