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Nyhedsbrev uge 38, 2016 
 

   Arbejdsdag for forældre i børnehave og skole, lørdag d. 1 oktober  Morgensang for skolekredsen fredag d. 7 oktober kl 8  Temadage 10-13. oktober omkring Miljø. Alle børn fri 12.10 hele ugen  Fredag d. 14 oktober, skolernes motionsdag for både børnehave og skole.   Friskolen holder efterårsferie uge 42 
 
 
 Kære forældre og skolekreds. 
 
Det var et forrygende vejr til Egeskov marked, hvor vores 6-7-8.klasser + lærere hjalp med til at 
bemande kaffeteltet og samle skrald på pladsen. Det er en skøn anledning til at lære børnene 
hvordan man får noget godt ud af at hjælpe i lokalsamfundet og aktivt bidrage til fælles bedste. 
Det bliver værdsat af markedsforeningen, som så giver børnene et tilskud til deres lejrtur.  
Det er win-win. Nu bliver det interessant at se hvordan vi kan bidrage til næste år, hvor markedet 
flytter dato til weekenden 15-16-17. september. 
 
Der er arbejdsdag lørdag d. 1oktober, se vedhæftningen. 
 
I weekenden besøgte Louise (lærer i vores børnehaveklasse) sin gamle friskole og der 
fik hun en dejlig hilsen fra Kim(lærer), der havde snakket med kromutter, Henny, på 
Stenbjerg Kro. 
Egentlig havde hun ikke haft så meget lyst til at have besøg af skoleklasser på kroen 
mere, fordi der ofte tidligere havde været meget larm og ingen interesse fra eleverne.  
Nu havde hun så haft besøg af Trunderup Friskoles 7.-8.klasse da vi var på lejrtur i 
Hanstholm og det havde været SÅ dejligt. Eleverne var interesserede, smagte på 
maden, hørte efter og deltog aktivt i besøget.  
Henny synes det havde været sådan en god oplevelse og det havde hun fortalt videre 
til Kim, som fortalte det til Louise. 
Louise har været inde i 7.-8.klasse og give rosen videre og den er hermed også delt 
med jer. 
 
 
Børnene har fået / får sedler med hjem fra sundhedsplejersken, Victoria, angående ”Skolejournal på 
sundhedsvejen”. Det er en vejledning til at logge på www.sundhedsvejen.dk (med Nem-id) 
Den nederste del af sedlen skal udfyldes og returneres til skolens kontor, så samler vi dem og giver 
dem videre til sundhedsplejersken. 
 Børnehave: 
Skiftetøj: 
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Alle forældre bedes huske at lægge skifte tøj på barnets garderobe plads – der er 
rigtig mange som mangler. 
 
Førskole: 
Så er vi så småt begyndt med førskole forløb, det vi i første omgang tager fat i er 
”førstehjælp i børnehøjde”. Det ligger torsdag formiddag lige før frokost. 
 
SFO og Børnehave: 
Nu er vi på vej ind i efteråret.  Derfor skal alle børn huske at have tøj med efter 
vejrforholdene – gummistøvler, regntøj, fleece trøje, kondisko…. 
 
 
Der er stadig brug ekstra hjælpeforældre i klubben. 5 oktober har Niels brug for en hjælper når 
klubben skal i svømmehal. Der kan bruges en ekstra forælder 12/10 og 26/10 og 9/11 og 23/11 og 
30/11 og 7/12  
 
 
Klubaften 28/9, fra styregruppen Helle, anden forælder Susanne. Der er spisning, husk tilmelding. 
 
  
 
Rengøringshold fredag d. 23 september. Hold 4 
 
Hold 4: Anette Madsen (Jesper 7.) Karl-Emil 2., Oscar J. 5., Karoline 7., Olivia 
BH.kl., August 2.  
 
 
Rengøringshold fredag d. 30. september . Hold 5 
 
Hold 5: Lise (Agnes 6.) Emma 4., Lucas BH.kl., Christian 1., Nikolej 6., Kristian 8., 
Emma Silja 5  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


