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Nyhedsbrev uge 46, 2018 
 

•         Dans, ost og vin fredag d. 7. december kl 19 -? Husk tilmelding 

          

 Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

  
 En stor tak til alle forældre, der har hjulpet, til alle de andre frivillige og til bylauget, der igen i år 

fik Novemberudstillingen til at fungere så godt. En dejlig weekend med spændende skulpturer, 

malerier, levende musik, café og gæstetaler, jeg fristes til at kalde det en lokal kulturfestival. 

Imponerende det kan lade sig gøre 23 år i træk. 

  

  

Afkrydsning angående pasning, af børnehave og sfo børn, omkring jul og nytår: 

  
Så er der hængt afkrydsningslister til pasning omkring jul og nytår - det drejer sig om de dage hvor 

skolen holder lukket. Nemlig d 21 dec og d. 2-3-4 jan. 2019. 

  
I skal give en melding inden d. 30. nov - der kan krydses på listerne i børnehave eller sfo eller gives 

besked via telefon eller mail. 
  
Husk børnehave og sfo holder helt lukket mellem jul og nytår. 
  

Kalender gave: 
Traditionen tro har vi kalender gaver i den store gavesæk i december måned, i børnehaven, hvor 

børnene trækker på skift en pakke.  
Derfor skal alle børn medbringe en lille gave til max 20,-, vi skal have gaverne inden 26. nov. 
  

Hov, du skal lige huske at vaske hænder…..: 
  

Det er en sætning man kan hører mange gange i løbet af dagen i børnehave (og i sfo), i børnehaven 

har vi valgt at sætte lidt ekstra fokus på håndvask - fordi vi oplever en del børn som er meget 

hurtige når de skal vaske hænderne. 
Derfor har vi hængt nye ‘håndvaske plancher’ op ved håndvasken.  

  
Vi vil i den kommende tid arbejde med små historier omkring; hvorfor der er vigtigt at vaske 

hænder, hvordan man skal vasker hænder og hvornår man skal vaske hænder 
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______________________________________________________________________________________ 

Klubaften onsdag d. 21. november. Fra styregruppen Gudrun.  

Klubaften onsdag d. 28. november.  Fra styregruppen Susanne. Lave julekonfekt. Tilmelding nødvendig. 

Klubaften onsdag d. 5. december.  Alle voksne fra styregruppen. Årets sidste klubaften med fælles 

julefrokost. Tilmelding nødvendig. 

Klubaften onsdag d. 9. januar 2019.  Fra styregruppen Didde. Der er spisning. Tilmelding nødvendig. 

 ______________________________________________________________________________  

    

Rengøringshold fredag d. 16. november 

  

Hold 3: 

  

 Mette Munnecke 
(Oscar 7. 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 23. november 

  

Hold 4: 

  

Anette Madsen (Mette 
2.)  

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 30. november 

  

Hold 5: 

  

Maja Stihøj Jensen 
(Silas 3.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 7. december 

  

Hold 6: 

  

Karina Andersen 
(Kristian 7.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 14. december 



  

Hold 7: 

  

Niels Boe (Astrid 9.) 

  

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

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

  

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


