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Nyhedsbrev uge 24, 2018

 Sidste skoledag inden sommerferien fredag d. 29. juni
 SFO og børnehave holder ferielukket i uge 29 og 30 (14. – 29. Juli)
 Første skoledag efter sommerferien mandag d. 13. August kl. 8

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds.

Aktiviteter i børnehaven:

Nu har vi sagt farvel til førskole børnene og efterhånden har vi vænnet os til at ‘ de store’ er væk i 
børnehaven. Nu er der en anden gruppe børn som skal øve sig i at være de store, ind imellem er det lidt svært 
- men mon ikke de lære det med tiden.

Som noget nyt er vi begyndt at have samling 3-4 gange om ugen i børnehaven, her bliver der sagt goddag -
sunget sange - leget og læst små bøger. Vi starter ca kl 9 og det hele tager ca en ½ time. Bagefter fortsætter 
børnene oo voksne med andre aktiviteter. 

Børnene synes det er det er rigtig sjovt og vil gerne være med.

Sommerfesten d. 28/6:

Nu nærmer sommerfesten d 28/6 sig og vi håber alle har sat kryds i kalenderen.
Arrangementet er for alle i børnehave og friskole og starter kl 17.30 - 

Vi starter med at vi se om der er nogle før skole børn som kan blive tryllet om til skole børn- mon ikke de 
bliver det.

Så vil der være noget kor optræden.

Kl. 18 (ca) er der fælles spisning, med egen medbragt mad - der bliver tændt op i grillen. Husk at medbringe 
tallerkner, bestik og tæpper til at sidde på.  Der vil være salg øl og vand

Derefter er det spil og leg - fodbold, rundbold, kongespil m.m

Kl 20.30 er der fælles oprydning og tak for i aften.

Klubaften 20.juni  fra styregruppen: Didde, Kirstine er hjælpeforælder
Klubaften 27.juni Er alle voksne der fra Styregruppen. Sommerafslutning
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Rengøringshold fredag d. 15.juni.
Hold 9: Peter  (Veronica 9.) Josefine 1, Frederikke 1, Jacob 5, Sarah 7, Emma 8

Rengøringshold fredag d. 22.juni.
Hold 
10:

Peter Ysekær (Fie 3.) Lucas 1, Serena 8, Noa 5, Freja 8, Lina 8

Rengøringshold fredag d. 29.juni.
Hold 1: Tine (Emma 8.) Elvira bh.kl, Majbritt 5, Christian 2, Andreas 3, Emma Silja 6, 

Anders 8

Med venlig hilsen

Trunderup Friskole & Børnehave


