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 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) Dagen arrangeres 

sammen med bylauget og er for alle, både børnehave, friskole, forældre, bedsteforældre og 
naboer. 
 

 
 
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Betaling af koloni og solcreme: 

Som vi nævnte på kolonimødet, er der blevet mulighed for at vi kan opkræve penge for koloni (150,-)og 
solcreme (20,-) via betalingsservice. Det bliver lavet sådan at I bliver opkrævet i juli, og ikke juni som først 
antaget – dem som allerede har betalt, bliver naturligvis ikke opkrævet igen. Man er naturligvis stadig 
velkommen til at betale i huset. 

 
22-23-24 maj: 
Børnehave og før skole tager jo på koloni på mandag. Det betyder at alle faste personaler er ude af huset, 
og der derfor vil være vikar på i SFO’en. Som tidligere nævnt vil det være en hjælp hvis der bliver lavet 
legeaftaler, eller man evt. kan hente sit barn lidt tidligere – vi har tidligere bedt om en tilkendegivelse på de 
børn der har brug for morgen pasning tirsdag og onsdag i næste uge, skulle man være kommet i tanke om 
at man har brug for det vil vi blive glade hvis man giver besked til kontoret@trundfri.dk. På forhånd tak . 

 
Før – skole uge 22: 

Mandag d. 5/6 er der som sædvanligt cykel sponsor på skolen i forbindelse med Grundlovs arrangementet. 
Derfor vil vi i før skole gruppen, lave lidt cykel træning. Der betyder at børnene skal have cykel med mandag 
og torsdag i denne ugen, så vi alle kan være klar til det store cykel sponsor løb. 
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Så kom solen endeligt!! Vi minder om at vi forventer at ALLE børn er smurt med solcreme hjemme fra om 
morgenen. Vi smører 1-3 gange i løbet af dagen, alt efter hvad behovet er.  

 
 
I dag fik vi at vide, at de 3 søskende Desiré, Demian og Denise skal over på en anden skole fra på 
mandag. Det havde været ønskeligt at vi her på friskolen havde fået tid til at forberede alle 
klassekammeraterne på det. Men vi ønsker dem al mulig godt for deres fremtid. 
 
I næste uge har 7-8.klasse færdiggørelse af deres projektopgave og fremlæggelser, hvor både 
Kirstine og Steen er i klasse. Louise og børnehaveklassen skal på tur onsdag, samme dag som Peter 
og Charlotte skal til et vigtigt møde omkring et af vores børn. Det betyder alt sammen at jeg har 
måttet flytte rundt på de lærerkræfter vi har og at der kommer en vikar, Anna, i 5-6.klasse onsdag. 
Skemaændringerne i næste uge ændrer ikke på de tidspunkter børnehaveklasse – 6.klasse normalt 
har fri.  
 
 
 
 
Klubaften 24/5 er der IKKE klub, da der er fremlæggelser for ældste gruppe. 
Klubaften 31/5 fra styregruppen: Gudrun. Der er bålhygge 
 
 
 
 
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:  
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.,  
 
Rengøringshold fredag d.  2.juni. Hold 6 

Hold 6: Karina Andersen (Kristian 6.) Clara 2., Sofia BH.kl., Noa 4., Sarah 6., Ida 7., 
Matilde5.  
 
Rengøringshold fredag d.  9.juni. Hold 7 

Hold 7: Linda Kjeldgaard (Johannes 7.) Josefine BH.kl., Jonas 1., Emilie 2., Josefine 
7., Nanna 6.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


