
TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE 

* Trunderup Gade 5 * 5772  Kværndrup *   * www.trundfri.dk * 

Tlf. Friskolen 622 722 59     e-mail:  kontoret@trundfri.dk 

Tlf.  Børnehave 622 722 66     e-mail:   tbh@trundfri.dk 

   

Nyhedsbrev uge 37, 2018  

 

∙         Indskrivning til den kommende forårs-SFO og den kommende børnehaveklasse torsdag d. 4. 

oktober kl 16.30 – 18 

● Forældre klarer undervisningen 26.-28. september mens lærerne skriver 

undervisningsplaner til hjemmesiden. 

● Motionsløb fredag d. 12. oktober Friskolen holder efterårferie uge 42 

          

    

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

HUSK : 
I Trunderup Børnehave & SFO holder vi lukket fredag d 28-9 fra kl 9, da vi deltager i 
pædagogisk dag sammen med lærerne. 
 

Vi har lagt op til at børnene/familierne laver lege/pasningsaftaler på tværs.  
Se evt info udsendt i august - eller spørg. 
 

HUSK :  
Nu er der, i både børnehave og sfo, hængt sedler op vedr. pasning i efterårsferien - uge 42. Der er 
vigtig at I tilkendegiver om jeres barn har brug for pasning - så vi kan planlægge afvikling af ferie i 
personalegruppen. 
Vær opmærksom på at vikartimer kun kan bruges en gang - så bliver de brugt i en ferie, er det ikke 
mulighed for at bruge dem i forbindelse med sygdom.  
 

Derfor er det vigtigt at I husker at vurdere det reelle pasningsbehov. 
Så husk at krydse af - eller giv besked på tlf (62272266) eller mail (tbh@trundfri.dk).  
Senest d 24. sep. 
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HUSK : 
Nu går vi den kolde/våde tid i møde - så derfor husk:  
Regntøj - Gummistøvler - Skifte tøj - Varm trøje - Indesko 
  

  

_______________________________________________________________________ 

  

Klubaften onsdag d. 19. september.  Fra styregruppen Didde.  Aftensmad kan købes, husk tilmelding. 

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

Rengøringshold fredag d. 14. september 

  

Hold 4: 

  

Anette Madsen 

(Mette 2.) 

  

August 4., Ann-Louise 7., Anders 9., Valdemar 6., Lucas 2., Alfred BH 

  

Rengøringshold fredag d. 21. september 

  

Hold 5: 

  

Maja Stihøj Jensen 

(Silas 3.) 

  

Fie 4., Ida 9., Camilla 8., Magni 5., Elias 2. Laura 1 

  

Rengøringshold fredag d. 28. september 

  

Hold 6: 

  

Karina Andersen 

(Kristian 7.) 

  

Clara 4., Hans 9., Sarah 8., Lasse 4., Josefine 2. 

  

Rengøringshold fredag d. 5. oktober 



  

Hold 7: 

  

Niels Boe (Astrid 9.) 

 

  

Jonas 3., Christian 9., Sofie 8., Andreas 4., Alba 2. 

 

Rengøringshold fredag d. 12. oktober 

  

Hold 8: 

  

Lise (Agnes 8. 

  

Majbrit 6., Karoline 9., Matilde 8., Liva 4., William 1. 

 

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

 


