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Nyhedsbrev uge 44, 2017 
 

 
 
 
 
 

● 8. November - Børnehave har helt lukket, SFO lukker kl. 8. – ingen eftermiddags SFO 
● 8. November- Friskolevælgermøde, Sdr. Nærå Friskole, Torpegårdsvej 19, Årslev, Kl. 19-21 
● 11.-12. November – Novemberudstilling. 
● 23. November - Indskrivning af børn til børnehaveklassen 2018 
● 24. November – Bedsteforældredag i Børnehaven 
● 13. December – Luciaaften og Nissespil 

 
 
 

 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
 Fredag d. 10 gør vi klar til Novemberudstillingen. Det betyder, at børnene i bh.kl.-5.kl. kører eller deres stol 
ned til fysik i slutningen af sidste time. 
 6.-7.kl. hjælper med at flytte borde og tømme klasserne fra kl. 12.20. 
6.-7.kl. har fri kl.13.20. 8.-9.kl har fri, når vi er færdige, men senest kl. 14.20. 
 
 Tak for et stort  fremmøde til vores Åben Skole-arrangement. Børnene har fået meget ros for deres indsats 
med at lære fra sig, det være sig i tysk, idræt, dansk, matematik eller sangglæde. 
 
 I dag fredag har vi haft Syng Dansk-arrangement, så Videnstorvet var stuvende fyldt af glade børn, 
skolekreds og tidligere elever. Og der blev sunget mange sange fra den danske sangskat fra "Man binder os 
på mund og hånd" af PH, over Grundtvig, Tommy Seebach til Dodo & the Dodos. 
 
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.  
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Hans kan kontaktes tlf. 2127 8595. 
 
 
 
Skolehjemsamtaler 
 
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 8/11 fra styregruppen: Niels, anden forælder: Karina 
 
PIZZA-aften, klubben giver pizza. Tilmelding på konteret senest 7/11 
 
 
 
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 

   
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, 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 

 


