
1

 TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE * Trunderup Gade 5 * 5772  Kværndrup *  
* Tlf.62272259 * e-mail: kontoret@trundfri.dk  * www.trundfri.dk *



Nyhedsbrev uge 47, 2017

 1. December - Juleklippedag
 13. December – Luciaaften og Nissespil
 14. December –Morgensang med Luciaoptog, Nissespil og Gløgg til skolekreds
 20. December – Sidste skoledag inden jul. Vi ses igen d. 4. Januar 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds.

Sikke en fantastisk formiddag!!! 
Dagen har stået på besøg af godt og vel 50 bedster, som er kommet fra nær og fjern, for at besøge 
Trunderup Børnehave. Der er blevet lavet julepynt, juledekorationer og bagt pizza til den helt store 
guldmedalje, men frem for alt er der blevet hygget i alle kroge. Tak til alle for at skyde julen i gang. 

En lille reminder til børnehavebørnene, husk en gave til gavesækken, værdi max 20 kr. 

Normalt er skolen et levende og livligt sted, men denne uge har været ekstra fyldt med aktiviteter.
 Mandag havde 4.-5.kl. musiker-besøg fra KODA og skrev og indspillede en sang. 
Torsdag havde vi informationsmøde og indskrivning til kommende Før-skole og børnehaveklasse. 
Louise fortalte om børnehaveklassen, Jette om før-skolen og Peter om at vælge friskole og om at 
være friskoleforældre. Der var et flot fremmøde.
Torsdag aften havde forældre i 8.-9.kl. sat hinanden stævne for at male det nye klasselokale. 
Bagefter var der arrangeret fællesspisning. Lokalet fik første gang maling; i weekenden får det 
anden gang.

På mandag starter Henrik igen på arbejde. Det glæder vi os til! Henrik starter i første omgang på 
deltid med 4 timer om dagen. Og han starter med kontorarbejde dvs. at han ikke underviser. 
Hans undervisningstimer vil blive dækket på anden måde.
Niels Christian, der har været en kæmpehjælp, mens Henrik har været sygemeldt, vil fra uge 49 kun 
passe sine musiktimer. Vi siger et stort tak til Niels Christian for indsatsen som vikar og glæder os 
fremover til at se ham hver onsdag.

I næste uge er Kirstine på tillidsmandskursus onsdag, torsdag og fredag. Samara vil være vikar.

Klubaften 29/11 fra styregruppen: Susanne, anden forælder: Jeanette
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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 5: Lise (Agnes 7.) Jonas 2, William 1, Julie 7, Magni 4, Stine 6.

Rengøringshold fredag d. 15.december.
Hold 6: Karina Andersen 

(Kristian 7.) 
Victor bhkl, August 3, Emilie 3, Andreas 7, Mads 8

Med venlig hilsen

Trunderup Friskole & Børnehave


