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Nyhedsbrev uge 41, 2017

 27. Oktober - børnehave og SFO lukker kl. 12
 8. November - Børnehave har helt lukket, SFO lukker kl. 8. – ingen eftermiddags SFO
 2. November - Skoledagen stopper kl. 12,  MEN  kl. 16-18 holder vi Åben Skole.
 2. November - Åben Skole arrangementet starter med "morgensang". De voksne bliver 

herefter delt ind i hold, som undervises i forskellige fag af børnene. Kl. 16-18
 3. November - Spil Dansk-dag. Og skolekredsmorgensang
 23. November - Indskrivning af børn til børnehaveklassen 2018

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds.

 Det har været en uge fyldt med spændende aktiviteter. Der er blevet presset æblemost Børnehaveklassen og 
1.kl. har lært om ild og vind. De har tændt bål og bagt pandekager.  
1.,2. og 3.kl. har været til korstævne på Ringe Friskole. ".
3.kl. har været i køkkenet og lavet græskarsuppe, bagt boller og lavet torskerognssalat, så alle på skolen har 
kunnet smage. 
4.-5. kl. har besøgt Faaborg Kunstmuseum og er blevet klogere på de fynske malere og på arkitektur. 
4.-6.kl. har haft sprogdage på både engelsk og tysk. 
Og oven i det har vi har haft en masse gæster : 
7.-9.kl. har haft naturfagsuge sammen med deres jævnaldrene fra Gislev Friskole; med andre ord har skolen 
været fyldt med "smukke unge mennesker", som Kim Larsen skriver.
Det har været en god og spændende uge.

 I forbindelse med Henriks sygemelding vil Niels Christian være vikar efter efterårsferien. Han vil både 
dække nogle af Henriks timer, men også nogle af Peters, for at Peter får tid til at arbejde på kontoret. Der vil 
også være andre små ændringer i skemaerne, men vi forsøger som altid at bruge lærerkræfterne bedst muligt.

 Skolehjemsamtaler

Tirsdag d. 31.10      1.kl.
Tirsdag d. 7.11        2.-3.kl og 4.-5.kl
Onsdag d. 15.11      2.3.kl
Mandag d.13.11     6.-7.kl, 8.-9.kl
Tirsdag d.14.11            do.
Torsdag d 16.11           do.

Der kommer yderligere information om tilmelding fra klasselærerne. 
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Klubaften 25/10 fra styregruppen: Susanne, anden forælder: ???

 

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

Rengøringshold fredag d. 10.november.
Hold 1: Tine (Emma 8.) Elvira bhkl, Majbritt 5, Christian 2, Andreas 3, Emma Silja 6, Anders 8

Med venlig hilsen

Trunderup Friskole & Børnehave


