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Nyhedsbrev uge 43, 2017

 2. November - Skoledagen stopper kl. 12:10, 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
 8. November - Børnehave har helt lukket, SFO lukker kl. 8. – ingen eftermiddags SFO
 10.-11. November – Novemberudstilling.
 23. November - Indskrivning af børn til børnehaveklassen 2018
 24. November – Bedsteforældredag i Børnehaven

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds.

 Denne uge har været en tilbagevenden til skemaet efter emneuge og efterårsferie. Men nogle ting har været 
anderledes. Kirstine har været på kursus onsdag til fredag, så Kate har været vikar. Og jeres børn tager rigtig 
godt imod nye voksne; det betyder at de føler sig trygge og derfor kan de være sig selv og vise tillid. OG så 
kan de lære !!
 I anledning af Halloween har 2.-3.kl. og 4.-5.kl. lavet græskarhoveder. Og til morgensang har vi øvet 
forskellige sange til Spil Dansk-arrangementet, som vi afholder fredag d. 3.nov. Alle er velkomne, ligesom 
skolekredsen er inviteret. 
  Dagen før, altså på torsdag d.2.nov. holder vi Åben Skole og Børnehave. Her underviser jeres børn de 
voksne. Det bliver en spændende dag. Folk udefra er også velkomne, ligesom mindre søskende, forældre og 
bedsteforældre. Vi starter kl. 16 med "morgensang" i salen. 
 Og så øver vi os stadig i, at tage udefodtøjet af og sætte det i skohylderne og at holde gulvet fri i 
garderoberne, så rengøringspersonalet kan gøre rent.

God weekend

Bedsteforældredag i børnehaven:
Tro mod traditionen inviterer vi til bedsteforældredag i Trunderup Børnehave den sidste fredag i november. I 
år er det den 24/11, og vi håber at mange bedster har sat kryds i kalenderen.
For at vi, sammen med børnene, kan sende invitation - vil vi gerne bede om at der afleveres kuverter - med 
adresse og porto på i børnehaven. Vi skal have alle kuverter i næste uge - senest fredag d. 3/11.

"Novemberudstilling:
Nu nærmer vi os dette års Novemberudstilling.
Har du lyst til at hjælpe med at tage en vagt i cafeen eller ved indgangen, kan du kontakte Trunderup Bylaug, 
Hans Madsen, der fordeler cafe- og indgangsvagterne. 

Hans kan kontaktes tlf. 2127 8595.
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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. 

Klubaften 1/11 fra styregruppen: Tine, anden forælder: ???

 

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

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

Med venlig hilsen

Trunderup Friskole & Børnehave


