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 Kværndrupuge 7.- 13. maj 
 Informationsmøde 9/5 kl. 16.30 – om Børnehaven og forårs-SFO’s koloni 22-24. maj 
 Store Bededag fredag 12. maj Børnehave, SFO og friskole holder fri 
 Arbejdsdag søndag d. 21. maj 
 Børnehave & Før-skole tager på koloni 22.-24. maj 
 Kristi Himmelfarts ferie torsdag d. 25. OG fredag d. 26 maj Børnehave, SFO og friskole 

holder fri  
 Fredag d. 2. juni kl 8, Skolekredsmorgensang 
 Cykelsponsorløb og Grundlovsdagsfest 5. Juni (det er 2.pinsedag) 

 
 
 
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
 
 
Fredag d. 28/4 tog vores 7-8.klasse til Filmfestival i Broby, hvor de deltog med deres egen 
hjemmelavede film. Og tænk engang; vores dygtige unge mennesker vandt 1. præmien i kategorien 
”Bedste lyd” stort tillykke til hele 7-8. klasse 
 
Kirstine holder fri mandag d. 29 & tirsdag d. 30. maj 
 
Til de af jer, der ikke havde mulighed for at deltage i dette års generalforsamling, har jeg vedhæftet 
vores formand, Lottes, beretning for 2016, læs den, den er god  
 
Vedhæftet er også en oversigt over hvordan bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaverne mellem sig på 
det konstituerende bestyrelsesmøde 2. maj 
 
Der er også vedhæftet en oversigt over de 13 unge mennesker i 7. klasse, der skal konfirmeres i 
løbet af maj måned 
 
Til slut er vedhæftet en invitation fra musikskolen om at besøge dem i løbet af Kværndrupugen. 
 
 
Kolonimøde for børnehave og Før-skole : 



 2

Vi vil lige minde om at der er informationsmøde om årets koloni for alle børnehave og ‘før skole’ 
forældre, på tirsdag kl 16.30 - vi forventer at mødet tager max 1 time og alle får mest ud af det hvis 
børnene ikke er med. Ang betaling til koloni, så har Line informeret os om at det er muligt bare at 
opkræve de 150,- kr sammen med juni betaling via PBS - smart syntes vi :) 
 
Solcreme: 
Nu kom solen til os igen, det betyder også at det er tid til solcreme for børnehave og SFO børn. Vi 
forventer at børnene har fået påført solcreme hjemmefra om morgenen, vi smører dem 1-3 gange i 
løbet af dagen - alt efter vejret.  
Vi indkøber solcreme som er uden farvestof, konserveringsmiddel osv - børnene skal altså ikke selv 
have med! 
Til gengæld opkræver vi 20,- pr barn i juni til indkøb af solcreme. 
 

‘Kværndrup uge’: 
I næste uge er der Kværndrup uge, det betyder at de billeder som børnehavebørnene har lavet bliver 
hængt i Kværndrup Forsamlingshus. Der er fernisering deroppe mandag eftermiddag, ellers kan 
man se billederne i løbet af ugen. 
Børnehaven deltager i ‘Store hoppedag’ i Kværndrup Hallen onsdag i næste, det gør de sammen 
med alle andre børnehaver og dagplejer i Kværndrup - det plejer at være en super hyggelig og 
energifyldt formiddag. 
Lørdag deltager Trunderup Friskole & Børnehaven med en infostand til markedsdag i Kværndrup 
Hallen - kig forbi. 
se det fulde program for Kværndrup Ugen i ‘5772’ bladet og på vores egen opslagstavle. 
 
 
 
Klubaften 10/5 fra Styregruppen; Niels. 
 
Klubaften 17/5 fra Styregruppen; Tine. Klubben skal i svømmehallen.  
HUSK tilmelding på kontoret. 
 
Onsdag d. 24. maj er der IKKE klub, da 7-8.klasse holder fremlæggelser af deres 
projektopgaver 
 
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.  
 
OBS:  
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Torsdag d. 25. maj er det Kristi himmelfart, så forældrerengøringen er ONSDAG d. 
24. maj 
 
Rengøringshold ONSdag d.  24.maj. Hold 5 

Hold 5: Lise (Agnes 6.) Emma 4., Lucas BH.kl., Christian 1., Kristian 8.,  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


