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Nyhedsbrev uge 1, 2018 
  

 

  
● Fredag d. 19. januar skolekredsmorgensang med morgenkaffe bagefter. OBS, 

datoen ændret. 
● Torsdag d. 25. januar Kl. 18.30 Gratis foredrag (har du talt med dit barn i dag 

?) i salen her på friskolen. 
SE VEDHÆFTEDE INVITATION TIL DETTE VIGTIGE FOREDRAG!! 
Selve foredraget er gratis, og der vil være forfriskninger til billige priser. Da der er 
begrænset antal pladser, vil vi gerne modtage tilmelding på mail: tbh@trundfri.dk 
senest d: 19-01-2018. 

  
  

  
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
  
  
Håber alle har haft en dejlig juleferie. 
  

Overtøj: 
Husk at få fyldt garderoben op igen - vi er alle ude hver dag, så det er vigtigt at huske alt i 
overtøj og gode støvler!! 
  
Velkommen til nyt barn i børnehaven: 
Velkommen til Topper og hans familie, Topper er startet i børnehaven 1/1 2018. 
  
Svømning for før-skole børn: 
Vi forventer at starte svømning for før-skole børnene i uge 3. 
Alle børn får seddel med hjem, med nærmere information i næste uge. 
  
Personale situation pt: 
Christina i børnehave og SFO er stadig voldsomt plaget af graviditets gener, vi har aftalt 
med hende at hun er velkommen til at kigge forbi på gode dage - desværre ser det ikke pt til 
ud til at bliver mere end det. 
Vi har god hjælp af Josefine lige nu, men hun skal ud og rejse til februar og derfor er vi i 
gang med at finde en langsigtet vikarløsning. 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/


Diplomkursus: 
Jette Ley har spurgt og fået lov til at tage et diplom kursus. Det betyder at hun fra 23/1 og til 
juni - vil mangle i huset en dag om ugen (tirsdag). 
  
  
Klubaften 10. januar 2018. Niels fra styrgruppen og Peter er ekstra forælder. Der er 
IKKE svømning, men alm. klubaften 

   

  
Rengøringshold fredag d. 5.januar. 

  
Hol
d 8: 

  
Jeanette Jørgensen 
(Martin 9.) 

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

Rengøringshold fredag d. 12.januar. 

  
Hol
d 9: 

  
Peter (Veronica 9.) 

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

Rengøringshold fredag d. 19.januar. 

  
Hol
d 
10: 

  
Peter Ysekær (Fie 
3.) 

  
Lucas 1, Serena 8, Daniel 3, Noa 5, Freja 8 

Rengøringshold fredag d. 26.januar. 

  
Hol
d 1: 

  
Tine (Emma 8.) 

  
Elvira bhkl, Majbritt 5, Christian 2, Andreas 3 Emma 
Silja 6, Anders 8. 

Rengøringshold fredag d. 2.februar. 

  
Hol
d 2: 

  
Niels Boe (Astrid 
8.) 

  
Clara 3, Olivia 1, Oscar M. 6, Sheila 3, Kristian 9, 
Patrick 8 

  
  
  
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 
Henrik W Damm 
Skoleleder 
Trunderup Friskole & Børnehave 


