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 Trunderupdag, lørdag 19/8 kl. 8.30 – 11.30  UDENDØRS   
 

 Klasselæreruge uge 36 og lejrture for børnehaveklasse – 7.klasse 
 Skolekredsmorgensang, fredag d. 1. september kl 8 

 
 

 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Trunderupdag : Denne første skoleuge er gået med en mængde forskellige aktiviteter. Børnene har 
arbejdet godt hele ugen og der har været en skøn aktivitet. Personligt er jeg både glad, imponeret og 
stolt over vores (jeres) børn. De har været forbilledligt gode til at finde på, prøve af  og samarbejde. 
Der har ikke været et eneste skænderi. Det er dælme nogle gode børn I har. 

 Der er blevet lavet overraskende aktiviteter til jer forældre i morgen lørdag, der er blevet studeret 
geografi og anvendt praktisk matematik, ideer er blevet født og omsat i praksis, kompromiser 
indgået og resultater skabt. Det er blevet en flot og varieret skolestart. Nogle har endda også nået at 
forberede sig på den kommende lejrtur i uge 36.  

Børnehaveklassen og 1. klasse tager til Langeland. Onsdag – fredag. 

2.-3. klasse tager på lejr i Fjordhytten ved Gabet ind til Odense fjord. Tirsdag – torsdag. 

4.-5. klasse tager til Ribe og Mandø. Onsdag – fredag. 

6.-7. klasse skal på ARLA-madlejr ved Helnæs. Mandag – fredag. 

8.-9. klasse tager på lejr i uge 39 og skal helt til Malaga og Gibraltar.  

Stor ros til alle lærerne for at have forberedt gode og spændende lejrture med godt indhold. Jeg er 
ret overbevist om at alle børnene i alle klasserne får gode lærerige oplevelser på hver deres lejr. 

 

 
Ny musiklærer, det er lykkedes at skaffe en uddannet musiklærer til musikundervisningen i de 3 
yngste grupper; børnehaveklasse, 1.klasse og 2.-3.klasse. Han hedder Niels Christian og kommer 
således som ”timelærer i løs vægt” onsdage her på friskolen. Det har betydet lidt små justeringer på 
skemaerne, men det er dejligt at vi nu også har en dygtig musiklærer til de yngste. 
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Garderoberne: 
 
Nu bliver det sensommer - det betyder vådt og koldt om morgenen, og lunt/varmt om 
eftermiddagen.  
Husk derfor at sørge for at jeres børn både har regntøj/gummistøvler og short og t-shirts med!! 
 

Håndhygiejne: 
 
Vi oplever en del børn, som hen over sommeren helt har ‘glemt’ hvordan/hvornår man vasker 
hænder.  
Derfor strammer vi op på det i både børnehave, skole og SFO - god håndhygiejne er vigtigt i 
kampen mod bakterier og smittekilder.  
 

Ny vikarer i børnehaven: 
 
Vi har hen over sommeren brugt Anne og Josefine som vikarer, Anne skal til at uddanne sig og vi 
ønsker hende held og lykke med sit studie. 
Derfor kan vi også byde velkommen til et par nye vikare - Mathias Weber som allerede havde en 
vagt hos os i går. Og Nanna Granhøj - som nok får en vagt i den nærmeste fremtid. 
 
 
 
Klubaften 30/6 fra styregruppen: Didde 
 
  
 
 
 
 
Rengøringshold fredag d.  18.august. 
Hold 1: Tine (Emma 8.) Elvira bhkl, Majbritt 5, Christian 2, Andreas 3 Emma Silja 6, Anders 8. 
 
 
Rengøringshold fredag d.  25.august. 
Hold 2: Niels Boe (Astrid 8.) Clara 3, Olivia 1, Oscar M. 6, Sheila 3, Kristian 9, Patrick 8 
 
 
Rengøringshold fredag d.  1.september. 
Hold 
3: 

Kirstine Simon-Gaarde (Hans 
8.) 

Izabella bhkl, Sofia 1, Ea 3, Rasmus 8, Karoline 8, 
Victoria 9., 

 
 
Rengøringshold fredag d.  2.september. 
Hold 4: Anette Madsen (Mette 1.) Oliver bhkl, Matilde 6, Silas 2, Ann-louise 6, Oscar J 6.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


