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Nyhedsbrev uge 50, 2018   

  

•         20. December – Sidste skoledag inden jul. Morgensang kl 8. 

•         20. december - Gudstjeneste kl 9. derefter Skolekredsmorgenmad 

•         Børnehave og SFO har åbent 21. december, lukket mellem Jul og Nytår, åben 
igen 2-3-4. januar 

•          Første skoledag efter juleferien er mandag d. 7. Januar kl. 8 

•         Skolekreds morgensang fredag d. 11.januar kl. 8 
          

 Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

  

Tak til børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse for et charmerende skuespil ”Glæden blev født” og 

tak til alle friskolens piger (3.-9.klasse) for en meget smuk og stemningsfuld Lucia-aften. Det var 

dejligt at opleve at engagerede børn, der øver sig under god vejledning af dygtige lærere kan skabe 

så gode resultater. Det er fantastisk at opleve børn der kan noget, vil noget og så går de hen og gør 

det. Min personlige juleglæde blev løftet til nye højder. 

Der er endnu en glædelig nyhed i denne tid; Lone er i den lykkelige situation at hun er gravid og har 

termin til juni. Stort tillykke til Lone og familien. Alt det praktiske omkring hvornår Lone går på 

barselsorlov og arbejdet med at finde den bedst mulige barselsvikar er vi startet på. I vil selvfølgelig 

blive orienteret nærmere, når der er styr på det.  

Frank-tømrer skulle have været i gang med at skifte en del af vores tag her i december, men han er 

kommet til skade med sin ryg, så opgaven er udskudt indtil videre. Vi ønsker Frank en god og 

snarlig bedring og glæder os til han kan komme i gang med taget. 
  
Jeg har i dag modtaget følgende mail fra Jeanette, som har bedt mig kopiere den ind i dette 

nyhedsbrev: 
  
Kære alle børn, forældre, bestyrelse og kolegaer 
  
Sad her til morgen til lucia og krybbespil, og bliver hel stolt af de dygtige børn og vi har her på 
skolen. Har fulgt unge som har afsluttet deres skolegang her på Trunderup friskole og dem kan vi 
virkelig være stolte af, de har en rygsæk med, som giver dem tryghed, ballast, glæde og de vil 
noget i livet. 
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Det er derfor med rystende hænder og underlig fornemmelse i maven, at jeg idag har lagt min 
opsigelses på Henriks bord. 
  
For 3 uger siden blev jeg headhuntet af Lifa (Landmålerfirma), som flytter til en ny renoveret 
bygning og derfor nu har mulighed at tilbyde deres ansatte,  
madordning, derfor har de brug for en køkkenleder. Det er noget jeg har drømt om i mange år, og 
nu får jeg muligheden. 
  
Jeg starter det nye sted den 1.februar 2019,  
  
Jeg ønsker al held og lykke til jer alle og tusind tak for lån af jeres skønne unger. 
Men husk jeg bor i nabo området, så jeg slipper jer ikke helt. 
  
Kærlig hilsen Jeanette 
  
Jeg forstår desværre godt at Jeanette har mod på at prøve kræfter med så spændende en mulighed, 

som hun er blevet headhuntet til, men samtidig kommer vi til at mangle og savne Jeanette her hos 

os. Både mennesket, Jeanette og den gode arbejdsomme, loyale og positive kollega hun er. Jeg 

ønsker Jeanette al mulig held og lykke i det nye job. 
  
______________________________________________________________________________________ 

  

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

  

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

  

Rengøringshold fredag d. 14. december 

  

Hold 7: 

  

Niels Boe (Astrid 9.) 

  

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

  

Rengøringshold torsdag d. 20. december  OBS… det er TORSDAG 

  

Hold 8: 

  

Lise (Agnes 8.) 

  

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



  

Rengøringshold fredag d. 11. januar  2019 

  

Hold 9: 

  

Tine (Emma 9.) 

  

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

  

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 

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

  

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


