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Nyhedsbrev uge 34, 2018 

 

 
         Friskolen tager på lejr mandag d. 3. september – fredag d. 7. september 
 
         Østerlars friskole låner vores friskole 3-7. sept. 

 
         Børnehaven tager på koloni onsdag d. 5. september – fredag d. 7. september 

 
         Skolekredsmorgensang med efterfølgende kaffe fredag d. 14.september kl. 8.00 

  
 
 

   
  
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
Stor ros til børnene for Trunderupdagen hvor de havde udvist stor flid og opfindsomhed i deres 
forberedelse. Det var en faktisk en slags projektopgave (normalt noget kun 8-9.klasse laver), hvor 
de samarbejdede flot og konstruktivt, de havde været gennem den meget svære proces med at finde 
på hvad der skulle foregå og hvad der faktisk kan lade sig gøre (en proces hvor man både skal 
udvise initiativ OG give plads til de andre… ) også det klarede vores børn flot. Også tak til alle der 
deltog og var med til at gøre det til en dejlig dag.. 
 
 
I uge 36 tager alle skolebørnene og 9 hjælpeforældre; Susanne - Mor til Mille (4.klasse) og Jenny 
(7.klasse) Rikke - Mor til Thilde (bh.kl) & Fie (4.klasse) Mette - Mor til  Lucca (bh.kl), (Mario 
3.klasse) & Oscar(7.klasse) Louise - Mor til Alfred (bh.kl) Lærke - Mor til Halfdan (bh.kl.), 
Julius (2.klasse) , August (4.klasse) Rene - Far til Alma (bh.kl), Olivia (2.klasse) Mejse - 
Mor til Noa (6.kl) Nikolaj - Far til Lucas (1.kl) Bjørn - Far til Josefine (2.kl), Niklas (5.klasse) 
af sted på lejrtur til Bornholm. Der har siden foråret været arbejde med at planlægge og bestille 
billetter til både busser, tog, færge og aktiviteterne derovre. Alt er på plads og indkøb til maden er 
bestilt i Østerlars Brugs. Stor TAK og ros til alle der har hjulpet med. 
 
Der er mange, der har tilbudt at udlåne madrasser til de voksne fra Bornholm. Mange tak for det. 
Det vil være super hvis I kan bringe madrasserne over på friskolen torsdag 30/8 eller fredag 31/8 så 
stabler vi dem i gangen ved siden af gymnastiksalen. (Man kan parkere ved døren i bagenden af 
salen og få adgang direkte)  Husk navn på så I kan få den rigtige tilbage  
 



Ligeledes fredag d. 31 august skal børnene have liggeunderlag og sovepose med i skole HUSK 
tydeligt navn og klasse, så pakker René (Alma og Olivias far) det hele i en trailer og kører det over 
til Østerlars hvor det så er klar når vi ankommer mandag d. 3.september hen på aftnen. 
 
Mandag d. 3. september møder vi til normal tid, krammer forældre og vinker farvel og så er der 
morgensang kl 8. I løbet af formiddagen (11.30) bliver vi afhentet i busser og så er vi undervejs. 
 
Udførligt lejrskolebrev vedhæftet denne mail. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 29 august. Fra styregruppen; Susanne 
 ______________________________________________________________________________  
    
 
Rengøringshold fredag d. 31. august 
  
Hold 3: 

  
Mette Munnecke 
(Oscar 7.) 

  
Stefan 5., Julie 8., Emma 9., Noa 6., Sofia 2., Marius BH. 

 
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. 

 
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 


