
Nyhedsbrev uge 4, 2018 

  

 

  

         Arbejdsdag lørdag 3. februar kl 9 – 15 

         Teaterforestilling for forældre og skolefest for børn torsdag d. 8. februar.  

Se vedhæftede invitation. 

         Fredag d. 9. februar kl 19 Dans, husk tilmelding. 

         Friskolen holder vinterferie uge 7 

         Ekstraordinær generalforsamling kl 18, lørdag d. 24. februar, derefter Voksenfest. 

  

  

  

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

  

Vores tilsynsførende i friskolen, Mette, er desværre, af personlige grunde, nødt til at stoppe som 
tilsynsførende her hos os. Vi har taget kontakt til en anden certificeret tilsynsførende, Birthe Krabek, og hun 
har allerede været på første uanmeldte tilsyn.  
  

  

Fastelavn i børnehaven: 

Skolen holder fastelavn fredag d. 23-2, det samme gør børnehaven! 

Børnehaven holder fastelavn, nede i børnehaven hvor vi slår til tønde og laver forskellige 
fastelavnslege. Man er meget velkommen til at komme i klæd-ud tøj, men har man ikke lyst til det, 
lader man selvfølgeligt bare være.! 

  

Foredrag: 



Vi havde et rigtig fint foredrag med Ole Flemming Pedersen i sidste uge, vi har modtaget slides fra 
ham - 

  
  
Der indkaldes til en lille ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med forældrefesten 24. februar. I 
vores vedtægter står der nemlig, at generalforsamlingen skal indkaldes pr. almindeligt brev. Det ønsker vi 
at opdatere, så det blot skal være skriftligt, altså pr mail. 
Enhver ændring af vedtægterne kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger, derfor denne lille 
ekstraordinære generalforsamling med dette ene punkt. Se det vedhæftede bilag. 
  
Når I indbetaler til forældrefesten, er det vigtigt I anfører hvem I er og hvad det er I betaler for, ellers er det 
svært for Line at holde styr på. 
 

Robotprogrammering. 

I denne uge har vi i 7-8-9 klasse leget og prøvet robotprogrammering af, som vi skal arbejde med i 
næste uge til naturfagsuge i Gislev.  

Vi har lånt to robotter som består af to sammensættelige dele i hvid. De bliver styret af et program vi 
har hentet ned på vores computer. I det program kan vi så lære programmering, så vi kan få robotten 
til at bevæge sig til højre og venstre op og ned. Vi kan få den til at sige lyde og den kan kaste, hente og 
samle ting op, når vi programmerer den til det ved bare at trykke på et par knapper. Det er sjovt og 
anderledes, og noget vi ikke har prøvet før. Det er nyt og hyggeligt, når vi er et par stykker der sidder 
sammen og prøver at få robotten til at bevæge sig, som vi gerne vil have den til.  

  

       

 
 

  

  

  

  

  

Der er IKKE Klubaften 7. februar  

  



Rengøringshold fredag d. 2.februar. 

  

Hold 2: 

  

Niels Boe (Astrid 8.) 

  

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

Rengøringshold fredag d. 9.februar. 

  

Hold 3: 

  

Kirstine Simon-
Gaarde (Hans 8.) 

  

Izabella bhkl, Sofia 1, Ea 3, Rasmus 8, Karoline 8, Victoria 9. 

Rengøringshold fredag d. 23.februar. 

  

Hold 4: 

  

Anette Madsen  

(Mette 1.) 

  

Oliver bhkl, Matilde 6, Silas 2, Ann-louise 6, Oscar J 6. 

Rengøringshold fredag d. 2.marts. 

  

Hold 5: 

  

Lise (Agnes 7.) 

  

Jonas 2, William 1, Julie 7, Magni 4, Stine 6 

  

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

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


