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Nyhedsbrev uge 3, 2019   

  

•         Teaterforestilling for alle 7/2 

•         7. februar skolefest efter teater. 
          

 Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

  

Så er det for alvor blevet vinter og vi oplever flere og flere syge børn i både børnehaven og 

friskolen, nogen får endda mere en en enkelt tur. Der er naturligt også sygdom blandt de voksne og 

vi er glad for vi har så gode vikarer som børnene kender i forvejen. 

  

Pasning i vinterferien: 
  

Der er hængt afkrydsnings lister op omkring pasning i børnehave og sfo i uge 7 - vinterferien. 
  

Vi vil bede om at I inden d 28-1-2019, markerer om jeres har barn har brug for pasning. Vi vil 
meget gerne have at I skriver ankomst og afhentnings tidspunkt på, hvis det er muligt - så vi får 
bedre mulighed for at at planlægge brugen af personale timer. Det er jo lidt fjollet at der er 
personale på fra kl 6.15 - hvis der ikke kommer børn før 7.30. 
  

Der kan skrives på listerne, eller der kan gives besked på tlf: 62 27 22 66 eller på mail: 
tbh@trundfri.dk  
 

Forældrekaffe: 
  

Torsdag d 31. januar byder vi på forældrekaffe for børnehave og sfo - der vil denne dag også være 
mulighed for at tage pænt afsked med Jeannette, da det også er hendes sidste dag i huset.  
Der er forældrekaffe fra kl 14.30-16, og alle børn får naturligvis kage - også selvom de går hjem 
selv eller bliver hentet efter kl 16. 
Jeannette afholder i øvrigt planlagt ferie i næste uge. 
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Nye vikarer i huset:. 
  

Vi byder velkommen til et par nye vikarer i huset - nemlig Wilhelm og Christoffer, nogle har måske 
allerede mødt Wilhelm - da han havde først dag hos os i går. 
  

Fordeling af personaletimer efter 1 feb.: 
  

I forbindelse med at Jeannette stopper, har vi måtte fordele personale timer og arbejdsopgaver 
anderledes. De timer som Jeannette har haft, bliver fordelt med de tilbageværende personaler. 
Ansvar for eftermiddags mad kommer primært til at ligge hos Lene og Jette, så håber vi det går 
godt. ;) 
De andre opgaver som Jeannette har haft ansvar for: indkøb af dagligvarer og rengøringsartikler, 
får Mette ansvar for. 
  

Vi ved godt vi er på vej ind i en periode med forandringer og håber på forståelse fra alle.! 
  
  
______________________________________________________________________________________ 

  

Der er ikke Klubaften onsdag d. 23. januar 2019 da der er Kasino-aften. 

  

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

  

  

  

Rengøringshold fredag d. 18. januar  2019 

  

Hold 1: 

  

Susanne Hessellund 
(Jenny 7.) 

  

William 2., Nanna 8., Thea 8., Stine 7., Emilie 4., Izabella 1. 



  

Rengøringshold fredag d. 25. januar  2019 

  

Hold 2: 

  

Janne Weller (Ea 4.) 

  

Olivia 2., Serena 9., Lina 9., Emma Silja 7., Christian 3., Sebastian BH.kl 

  

Rengøringshold fredag d. 1. februar  2019 

  

Hold 3: 

  

Mette Munnecke 
(Oscar 7.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 8. februar  2019 

  

Hold 4: 

  

Anette Madsen (Mette 
2.) 

  

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

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

  

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


