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Nyhedsbrev uge 46, 2017

 23. November – Indformationsmøde og Indskrivning af børn til børnehaveklassen 2018
 24. November – Bedsteforældredag i Børnehaven
 1. December - Juleklippedag
 13. December – Luciaaften og Nissespil
 20. December – Sidste skoledag inden jul. Vi ses igen d. 4. Januar 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds.

Efter en succesfuld Novemberudstilling er skolen igen i sine vante rammer. Tak til forældre og børn for 
velvillighed og hjælp til at flytte møblementet ud og ind. Åbningen blev festlig med musikalske indslag fra 
både børnehaveklasse, 1.kl. og 2.-3.kl. Kazoo, trommer, klaver, guitar blev håndteret med bravour.

Køkkenet bliver brugt flittigt i denne tid med GoCooks. Smagsløgene bliver udfordret. Køkkenkundskaber og 
læsekundskaber bliver trænet og afprøvet i det skønneste samspil.

I næste uge har vi informationsmøde omkring kommende børnehaveklasse. Se kalenderen ovenfor.
Lone har i denne uge været 3 dage på lovpligtigt kursus i arbejdsmiljø.

Julen nærmer sig!!!

Og med den også forskellige juletraditioner i Trunderup Børnehave. 

Gave sækken:

Vi vil gerne bede alle børn tage en lille gave med til gave sækken – børnene vil så på skift trække en gave, i 
løbet af december måned. 

Vi skal have gaverne i løbet inden 1/12,vog den må max. Koste 20,- kr og husk den skal kunne modtages af 
både dreng og pige.

Nisse besøg:

Igen i år forventer vi at få besøg af julenisserne Nissepuk og Julius. De er to nissedukker som børnene får 
med hjem på skift, men nisserne er også en bog – hvor vi gerne vil have at man skriver hvad nisserne har 
bedrevet på deres besøg, så vi dagen efter i rundkreds kan tale om hvad der er sket.  Alle børnene får én 
nisse med hjem én gang, i løbet af december.

Børnehave og SFO:

Kære forældre: Husk at skive på listerne, i børnehave eller SFO, om jeres barn har brug for pasning de 
dage op til jul og efter nytår, hvor skolen har lukket. Husk at Trunderup Børnehave & SFO holder helt 
lukket i dagene mellem jul og nytår.
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Julegaver:

Vi er starter på at lave julegaver, hos os laver vi først gaverne – og så pakker vi ind og skriver mærker den 
sidste uge op til jul, ellers kan vi slet ikke huske hvem vi har lavet hvad til ;) Derfor kan der godt ligge igang 
værende projekter rundt omkring. Så luk øjnene – kære forældre.

I børnehaven laver alle børn julegaver – i SFO forsøger vi at få alle med, men det er et tilbud og man skal 
have lyst til at lave gaver ellers bliver det ikke godt.

Overtøj og skiftetøj:

I både Børnehave/SFO og Skole er vi udenfor i løbet af dagen, derfor er det vigtigt at alle børn har overtøj 
med efter vejret – overtrækstøj, regntøj, flyverdragt, hue, handsker, vinterfodtøj. Det er også vigtigt at man 
har skiftetøj på garderobe pladsen, hvis man skulle blive våd! 

Gulvene i både skole og børnehave er kolde, våde og beskidte – så husk også indesko!!

Sygemelding:

Den opmærksomme forældre har nok bemærket, at vi har manglet Christina i huset de sidste par uger. 
Christina er lykkeligvis blevet gravid - og vi er rigtig glade på hende og hendes families vegne. 

Desværre er det ikke nemt for Christina at være gravid, hun er voldsomt plaget af opkast. Så meget at hun 
ikke kan fungere i en normal arbejdshverdag og derfor er hun pt sygemeldt - vi ved endnu ikke hvor lang 
tid. I mellemtiden har vi Josefine inde som vikar, samtidig med at vi andre også skubber vores vagter lidt 
rundt.

Klubaften 22/11 fra styregruppen: Christina, anden forælder: Peter

Rengøringshold fredag d. 17.november.
Hold 2: Niels Boe (Astrid 8.) Clara 3, Olivia 1, Oscar M 6, Sheila 3, Kristian 9, Patrick 8

Rengøringshold fredag d. 24.november.
Hold 3: Kirstine Simon-

Gaarde  (Hans 8.)
Izabella bh.kl, Sofia 1, Ea 3, Rasmus 8, Karoline 8, Victoria 9,

Rengøringshold fredag d. 1.december.
Hold 4: Anette Madsen 

(Mette 1.)
Oliver bhkl. Matilde 6, Silas 2, Ann-Louise 6 Oscar j 6.

Rengøringshold fredag d. 8.december.
Hold 1: Lise (Agnes 7.) Jonas 2, William 1, Julie 7, Magni 4, Stine 6.

Med venlig hilsen

Trunderup Friskole & Børnehave


