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Nyhedsbrev uge 40, 2017

 7. Oktober - Arbejdsdag kl. 9 – 14:30
 9. Oktober – Ønskes æbler til most 
 13. Oktober - Motionsdag
 27. Oktober – børnehave og SFO lukker kl. 12
 8. November – Børnehave har helt lukket, SFO lukker kl. 8. – ingen eftermiddags SFO

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds.

Det har været god og travl uge. Tirsdag var 4.-5.klasse i biografen i Ringe. Onsdag havde 1.,2. og 3.klasse 
besøg af  Bo, som børnene øvede kor med. Torsdag kom mange børn flotte og spændte i skole; de skulle 
fotograferes. 

I næste uge kommer der også til at ske en masse. 7.,8. og 9.kl. holder naturfagsuge og får besøg af 7.,8. og 9. 
klasse fra Gislev Friskole. Mandag skal 1., 2. og 3.kl. til korstævne og på skolen moste vi alle de æbler vi 
kan få fat i, kom gerne med jeres nedfaldsæbler. Torsdag tager 4.-5.kl. til Faaborg . 
Næste uge er en klasselæreruge:
Bh.kl- 6.kl. har fri kl. 12.10, dog undtaget dage, hvor der er ture ud af huset. Se klasselærerbreve.  
7.-9.kl. har fri mandag til torsdag kl. 13.30 og fredag kl. 13.
 
Fredag er der traditionen tro motionsdag hvor hele skolen (minus de ældste) og børnehaven løber rundt i 
Trunderup. Husk løbetøj og sko.

Louise har været på kursus onsdag til fredag og Charlotte torsdag.

Fredag d. 13/10:
Fredag i næste uge afholdes traditionen tro - skolernes motionsdag. Her deltager Børnehaven også, vi er med 
rundt på ruten sammen med skolebørnene. Derfor skal alle børnehave børn have madpakke med denne 
dag.

Nyt barn:
På mandag starter Sonja Pedersen i børnehave - Sonja er lillesøster til Emma D som tidligere har gået i 
børnehaven.

Regntøj, skiftetøj og sutsko:
Der er vigtigt at alle børn i børnehave og skole har regntøj, skiftetøj og sutsko med!!
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Klubaften 11/10 fra styregruppen: Gudrun, anden forælder: Hanne

 

Rengøringshold fredag d.  6.oktober.
Hold 7: Linda Kjeldgaard (Johannes 8.) William bhkl, Karl-Emil 3, Liva 3, Ida 8, Mathilde 7.

Rengøringshold fredag d.  13.oktober.
Hold 8: Jeanette Jørgensen (Martin 9.) Alba 1, Nanna 7, Jenny 6, Kristian 5, Sophie 7.

Rengøringshold fredag d.  27.oktober.
Hold 9: Peter( Veronica 9.) Josefine 1, Frederikke 1, Patrick 3, Jacob 5, Sarah 7.

Rengøringshold fredag d.  3.november.
Hold 10: Peter Ysekær (Fie 3.) Lucas 1, Serena 8, Daniel 3, Noa 5, Freja 8

Med venlig hilsen

Trunderup Friskole & Børnehave


