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 Fastelavn i Børnehave & Friskole mandag d. 27. februar, alle skolebørn fri kl 12.10 
 Skolekredsmorgensang fredag d 3/3 kl 8 
 Voksenfest 4. Marts. Tilmelding på kontoret. 

 
 

 
 
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Der ligger alt for meget tøj i kurven med ”Glemte ting” det er alt sammen på et tidspunkt blevet 
fremlyst til morgensang. Torsdag og fredag d. 2. & 3. marts vil det hele dagen ligge bredt ud på 
gulvet i køkkenet ved foldedøren til gymnastiksalen. Det der ikke er afhentet fredag d 3. marts ved 
14-tiden, bliver givet til genbrug.   
 
Fastelavn: 
På mandag d. 27/2 holder børnehave og friskole fastelavn. I børnehaven møder de 
som har lyst til at være klædt ud til normal tid, vi slår ’klatten af tønden’ nede i 
børnehaven og synger fastelavns sange, samt bider til bolle om formiddagen. 
 
Skolebørn og lærere kommer udklædte. Alle klasser i friskolen har fri kl 12.10 
 
Gymnastik opvisning: 
Næste lørdag d. 4/3 er der gymnastik opvisning i Kvænrdrup Hallen, Trunderup 
Børnehave deltager som tidligere år. I næste uge øver vi sammen med børnene, og 
fredag beder vi forældre til de børn som har mulighed for at deltage komme i  
børnehaven fredag eftermiddag kl 16 – så vi sammen lige kan øve. Har man ikke 
mulighed for, at komme om fredag er man naturligvis stadig velkommen om lørdagen 
og være med på gulvet sammen med sit barn. Vi lover at det er nemt og lige til at gå 
til ;) 
Vi ved desværre ikke endnu hvornår vi skal på gulvet om lørdagen, men det plejer at 
være omkring kl 14-15 tiden. 
 
Fællesspisning: 
Vi afholdt fællesspisning i børnehaven i tirsdags, i den forbindelse blev der afholdt 
valg til forældrerådet – det nye råd består af : Lærke(mor til Halfdan), Janni (mor til 
Vigga), Maria (mor til Sofie).  
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På fællesspisning talte vi også om de røde kasser i børnehaven, det er vigtigt at I 
forældre hjælper jeres barn med at vælge det legetøj, som barnet gerne vil have med i 
børnehave. Vi har børn som gerne vil have store bamser, maskiner, biler… el.a. med. 
Men det er til stor gene for resten af børnehaven når så stort legetøj skal 
opmagasineres, det fylder rigtig meget på stuen!  
Så vælg noget legetøj, som kan være nede i barnets kasse, tak!! 
Vi talte også om vigtigheden af at I selv tegner ulykkesforsikring for jeres børn, for 
år tilbage havde kommunen en forsikring for alle børn i daginstitution – det har de 
ikke længere, og det er nu et forældre ansvar at forsikre jeres barn. Det er vigtig at 
alle børn har en ulykkes forsikring, så man er dækket hvis man skulle være uheldig. 
 
 
Klubaften 1/3 fra Styregruppen; Tine. Hanne er hjælpeforælder 
 
 
 
 
Rengøringshold fredag d.  24.februar. Hold 2 

Hold 2: Niels Boe (Astrid 7.) Liva 2., Jacob 4., Alba BH.kl., Jenny 5., Julie 6. 
 
Rengøringshold fredag d.  3.marts. Hold 3 

Hold 3: Kirstine Simon-Gaarde (Hans 7.) Katrine BH.kl., Sheila 2., Stine 5., Denise 
6., Victoria 8. 
 
Rengøringshold fredag d.  10.marts. 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 


