
 

 

Nyhedsbrev uge 38, 2018 

 

  

         Skoleovertagelse 26-28 sept hvor forældre og bedsteforældre overtager 
undervisningen i friskolen 

         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 AT TRUNDERUP BØRNEHAVE OG SFO HAR LUKKET FREDAG D: 28 SEP.  
kl. 9.00 - PÅ GRUND AF PÆDAGOGISK DAG!! 

 

Bedsteforældredag i børnehaven: 
Shhhhhhh - nu bliver det lidt hemmeligt.  
Vi holder bedsteforældredag i børnehaven d. 30 nov. kl 9-12. Børnehave børnene inviterer 
bedsteforældre til en formiddag med julehygge i børnehaven, har man ikke mulighed for at invitere 
bedste forældre - kan det være man har en anden voksen som har mulighed for at deltage (det må 
dog ikke være forældre). 
  

Efter efterårsferien beder vi om kuverter, med adresse og porto på, så vi sammen med børnene 
kan lave og sende invitationer ud - men I må godt allerede nu hviske datoen til bedsteforældre, så 
de allerede nu kan reservere dagen til børnehave hygge. 
  

Fotografering: 
Børnehaven bliver fotograferet d. 24 oktober. Foto materiale bliver omdelt i næste uge. 
  

Billeder fra koloni: 
Ligesom sidste år har vi lagt billederne fra kolonien på en google konto - I kan alle gå ind på 
kontoen, åbne drevet og se billederne - I er naturligvis også velkommne til at kopiere dem, så I selv 
får dem. 
googlemail: billedertbh123@gmail.com 
adgangskode: billedertbh2018  
  

mailto:billedertbh123@gmail.com


Derefter kommer man ind i en indbakke - tryg på de små firkanter i øverste højre hjørne - ind i drev 
- find koloni mappe 2018. 
  

HUSK AT KOPIERE  
 

Motionsdag d. 12/10: 
Som tidligere år deltager børnehaven i skolernes motions dag - fredag før efterårsferien d. 12/10.  
I år tager vi til Lykkesholm, hvor vi har fået lov at gå/løbe i skoven. 
Efter morgen sang ca kl 8.15 - kører vi til Lykkesholm, efter gåturen spiser vi madpakker inden vi 
igen kører tilbage til børnehaven. Vi er tilbage ca kl 11.30 
Har man som forældre eller bedsteforældre mod på en tur i skoven, er man meget velkommen. 
Turen rundt i skoven er ca 3 km. 
  

Farvel: 
Fredag i næste uge siger vi farvel til August i børnehaven - da han skal gå på en anden skole, har 
hans forældre valgt at han skal have den sidste børnehave tid, sammen med dem han kommer til 
at gå i klasse med.  
Vi ønsker ham held og lykke, med alt det nye, og håber du vil komme og besøge os. 

  

Vores 8.-9. klasse var torsdag i Svendborg til et nyhedsshow, som DR havde arrangeret. 
  
Det hed "I sandhedens tjeneste" og handlede om, hvad der skal til for at udvælge en 
nyhed, og hvad man skal være opmærksom på undervejs, så man ikke løber med på fake 
news og kommer til at offentliggøre noget, der ikke er sandt. Nøgleordet var kildekritik. Det 
er heldigvis noget, vi har arbejdet en del med i flere fag her på Trunderup friskole, så det 
var spændende at se hvad vores unge mennesker så kunne i praksis. 
  
Der var 50 deltagende hold fra folkeskoler og friskoler på Fyn. Vores klasse vandt både 1. 
og 3. plads. Stort tillykke med sejren. 

  

  Er du vild med dans OG ost og rødvin så skulle du melde dig til glad amatør-dans her på 
friskolen sammen med andre glade forældre.  Første gang er i aften d. 21 sept. Se på 
kalenderen på friskolens hjemmeside for de andre datoer. 

Programmet for skoleovertagelsen 26-28 september er på plads og Henning (far til 
August, Julius, Halfdan og Svante) har holdt infomøde med en del af dem, der har meldt 
sig til at hjælpe. Det bliver 3 spændende dage hvor børnene skal i skoven og løse opgaver 
på en app, lave bue og pil og skyde til måls, spille skov-stratego, plukke æbler og lave 
most, kage og æbleslik. De skal også på biblioteket og lære hvordan sådan et fungerer og 
de ældste skal besøge Kold college. Det bliver 3 alsidige dage. Stor tak til Henning og alle 
der hjælper med. 

Også stor tak til alle der hjalp med på flasketjansen på Vestfyens bryggeri. Det var 
hyggeligt og godt at være sammen med forældre fra andre klasser og lære hinanden at 
kende på nye måder. Forældre-kendskab giver forældre-venskab  Og så gav det 5800 kr 
til børnenes kommende lejrture. 



  

  

  

_______________________________________________________________________ 

  

Klubaften onsdag d. 26. september.  Fra styregruppen Karina. 

Klubaften onsdag d. 3. oktober.  Tine og Niels. 

Svømmehal – der er brug for køre-forældre 

  

  

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

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. 

  

Rengøringshold fredag d. 26. oktober 

  

Hold 9: 

  

Tine (Emma 9.) 

  

Karl-Emil 4., Magnus/Mikkel 7., Oscar J. 7., Karl 4., Victor 1. 

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

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


