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Nyhedsbrev uge 6, 2018 
 

 

 
 Friskolen holder vinterferie uge 7 
 Fastelavnsfest i børnehave & friskole fredag d. 23 februar. 
 Ekstraordinær generalforsamling kl 18, lørdag d. 24. februar, derefter Voksenfest. 

 
 

 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
 
Friskolen 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.! 
 

Tak til alle der deltog i den hyggelige arbejdsdag lørdag d.3. februar, hvor der blandt andet blev 
installeret ny opvaskemaskine i køkkenet, fjernet betonklumper fra den gamle girafgynge, pudset 
mur i den gamle indgang fra 1880’erne, sat hylde op i børnehaven og andre ting. Stor tak. 
 

På Nyborgvej 81 flytter en familie ind pr 1. marts og drengen Elias starter her hos os i 1. klasse d. 5. 
marts. Vi ønsker Elias og hans familie velkommen til Trunderup. 

      
Teaterforestillingen for forældre gik forrygende godt. Man kunne mærke børnene var engagerede 
og havde arbejdet godt med at forberede og øve sig. Der var en af de bedste og mest charmerende 
skoleforestillinger på det alderstrin jeg nogensinde har oplevet, og jeg har set en del. Stor ros til alle 
børnene. Det var dejligt at se skuespillerne på scenen, under bifaldet takkede de to drenge, der 
styrede lyset. Det er lykkedes for lærerne, når børnene har en opfattelse af, at det er et fælles 
projekt, hvor alle kan og skal bidrage for at det lykkes. Det er meget værdifuld læring. 
Bagefter var der så skolefest for børnene. Det blev også en stor succes. Der blev danset, spist 
hjemmelavede pølsehorn  
 
 
Børnehaven tager på koloni til Langeland i uge 36, onsdag – fredag. 
Friskolen tager på lejrtur i samme uge 36, dvs. mandag d. 3. september – fredag d. 7. september. 
Friskolen laver skolebyt med Østerlars Friskole på Bornholm. 



Vi tager afsted hele skolen fra bh.-klasse – 9. klasse, så meget personale som muligt (lærere, 
ledelse, sekretær), og en god håndfuld forældre. Forældrene er med til at varetage de praktiske 
opgaver; som rengøring og madlavning.  Her er det primært vores bh-klasseforældre, der har 
fortrinsret, men vi har ofte lang venteliste på andre forældre som også gerne vil deltage. 

Forældrene er med som praktiske hjælpere, så vi som lærere har mulighed for at tage hånd om 
udflugterne, oplevelserne og det sociale blandt eleverne. Det er derfor kun skolens personale og 
eleverne, der tager på ture, mens forældrene gør klar til vi kommer tilbage til lejren igen. 

Hvis man har lyst og mulighed for at være med som hjælpeforælder, så skal man kontakte kontoret 
senest 1. marts, hvor man kan skrive sig på en liste. Det er ikke det samme som at man 
nødvendigvis kan komme med. Vi giver endelig svar inden Påske, om hvilke forældre vi kan have 
med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubaften 21. februar. Niels fra Styregruppen. Jacob er ekstra forælder  

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 

Rengøringshold fredag d. 9.marts. 
 
Hold 6: 
 

 
Karina Andersen 
(Kristian 7.) 
 

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

 
 
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 


