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 13. December – Luciaaften og Nissespil (kl. 18 - ca. 20) Børnene, der laver teater skal være 

her kl. 17.30 
 14. December –Morgensang med Luciaoptog, Nissespil og Gløgg også til skolekreds 
 20. December – Sidste skoledag inden jul. Skolekredsmorgenmad efter gudstjenesten. 
 Friskolen holder Juleferie kl 12 onsdag d 21 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. 
 
 
Julegaver: 
I børnehaven laver alle børnene gaver - vi indrømmer at for de små nye børnehavebørn, kan det 
godt være vi ikke når dette mål ( i så fald skal vi nok informere forældrene om det) 
Julegaverne tages med hjem de sidste dage inden juleferien. 
 
I SFO’en er det frivilligt om man har lyst til at lave julegaver, nogle børn har en gave med hjem, 
andre mange - alt efter den kreative lyst. Gaverne tages med hjem de sidste dage inden ferien. 
 
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. Kirkeby tømreren er blevet færdig med 
at sætte loft op, så nu mangler vi ikke ret meget andet end el-arbejde, lægge gulvbelægning og så 
oprydning m.m. Der er indkøbt whiteboard tavle og interaktiv projektor så vi snart kan komme i 
gang med at bruge lokalet til undervisning. 



Line på kontoret er i løbet af 2017 gået over til et nyt bogføringssystem, der spiller sammen med 
PBS. Heldigvis har langt de fleste forældre tilmeldt sig PBS. Tak for det, det letter Lines arbejde og 
gør det meget mere præcist.  
Vores bestyrelse har besluttet, at der pr. 1. januar 2018 vil blive opkrævet et administrationsgebyr 
på 50 kr pr opkrævning hvis man IKKE er tilmeldt PBS, da det er at stort ekstra arbejde for Line at 
skulle bogføre enkelte indbetalinger manuelt. 
 
 
 
 
 
OBS der ER Klubaften 20/12 fra styregruppen: Alle voksne fra styregruppen er der og der er 
Julefrokost   
 
 
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 

 

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. 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 


