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 20. December – Sidste skoledag inden jul. Skolekredsmorgenmad efter gudstjenesten. 
 Friskolen holder Juleferie kl 12.10 onsdag d 20 december.  
 Første skoledag torsdag d. 4. Januar kl 8  
 Børnehave og SFO har sidste dag før jul d. 22/12 og første dag efter nytår er d. 2/1. Der er 

helt lukket mellem jul og nytår. 
 

 
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
 
Åbningstider i forbindelse med jul/nytår: 
HUSK at tømme garderoben og kasserne inden I går på juleferie. 
Pasning d 21-22 dec, samt d. 2-3 jan. - skulle alle gerne havde givet besked om. Skulle der opstå 
ændringer - vil vi gerne vide det. Ring da til børnehavens tlf på 62272266. 
 
Julefrokost i børnehaven: 
Vi holder børne julefrokost d. 20/12 - derfor ingen madpakke denne dag. Til gengæld er der ingen 
fredagsmad d. 22/12 - så husk madpakken den dag ! 
 
Det skrider fortsat fremad med det nye undervisningslokale. Gode aktive forældre og børn har 
arbejdet videre ude i lokalet og har lagt gulv. René har også lavet el i væggene, så nu mangler der 
ikke ret meget, det er derfor med at være hurtig til at kontakte René (Kristian, Karen og Kaspers far) 
så man kan nå at hjælpe med inden det er helt færdigt. 
 
Stor ros til børnehaveklassen og 1. klasse for deres fine arbejde med at lave teaterforestilling. Det 
var en underholdende og rørende forestilling og samtidig også en god opvisning i konstruktivt 
samarbejde. Også tak til Anders og Johannes fra 8.klasse, som på eget initiativ tog ansvar for at 
sætte lyset rigtigt og styre det under forestillingerne. 
Også stor ros og tak til 7. klasses forældre, der stod for indkøb, tilberedning og salg af æbleskiver 
og glögg. Også en opvisning i godt samarbejde. Det var godt planlagt og behageligt udført. 
 
Udendørs er folk fra legeredskabsfirmaet Elverdal, i gang med at skifte vores girafgynge, idet vi 
vurderede at den stålmodel vi havde købt hos Elverdal, trods certifikat og godkendelse ikke var 
sikker nok. Den nye er i træ og konstrueret helt anderledes. 
 
Program for onsdag d. 20.december: 
 



8.00-8.15: Morgensang 
8.15-8.30: I klasserne 
8.30-8.50: Frikvarter 
9.00 - 9.45: Gudstjeneste i salen v. Frimenighedspræst Malene Rask Åstrup 
9.45 - 10.00: Frikvarter og skolekredsmorgenmad sammen med Malene Præst 
10.00 - 10.30: I klasserne 
10.30 - 10.50: Madpakker 
11.10 - 11.45: I klasserne 
11.50 - 12.10: Fælles afslutning på torvet og så Juleferie. 
 
 
 
 
OBS der ER Klubaften 20/12 til almindelig tid. Fra styregruppen: Alle voksne fra styregruppen er 
der og der er Julefrokost   
 
Børnene skal tilmelde sig med navn og mobilnr. senest mandag 18/12 til Ida og Antons mor, Didde 
(2862 4669) , så giver Didde besked om hvilken ret, der skal medbringes + 2 gaver á ca. 10-20 kr til 
pakkespil. 

Rengøringshold fredag d. 15.december. 
 
Hold 6: 

 
Karina Andersen 
(Kristian 7.)  
 

 
Victor bhkl, August 3, Emilie 3, Andreas 7, Mads 8 

 

Rengøringshold onsdag d. 20.december. OBS rengøring onsdag 
 
Hold 7: 

 
Linda Kjeldgaard 
(Johannes 8.) 
 

 
William bhkl, Karl-Emil 3, Liva 3, Ida 8, Mathilde 7. 

Rengøringshold fredag d. 5.januar. 
 
Hold 8: 

 
Jeanette Jørgensen 
(Martin 9.) 
 

 
Alba 1, Nanna 7, Jenny 6, Kristian 5, Sophie 7. 

 
Rengøringshold fredag d. 12.januar. 
 
Hold 9: 

 
Peter Ysekær (Fie 3. 
 

 
Josefine 1, Frederikke 1, Patrick 3, Jacob 5, Sarah 7. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 


