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Nyhedsbrev uge 51, 2018   

  

•         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. 

  

Vi har fornøjelsen af at byde Carl Theodor velkommen i 1. klasse efter nytår. Vi glæder os til at 

lære ham og hans familie at kende. 

  

Så nåede vi til vejs ende af år 2018, og julefreden sænker sig langsomt over Trunderup. 
Alle gaver i SFO og børnehave er pakket ind, til/fra kort er skrevet og børnene har fået gaverne med 

hjem. I løbet af december har børnehaven haft besøg af nisser, som på skift har været med børnene 

hjemme - vi indrømmer at det i år har været en omfattende nisse planlægnings øvelse, pga af 

sygdom, men det lykkedes- stort set. 
  

Vi beder om at I alle husker at tømme garderobe og barnets kasse inden juleferien.  
  

Personalet i Børnehaven vil gerne sige tak til forældrerådet, for at arrangere julehygge med 

godteposer og gløgg i tirsdags - også mange tak for julegaven, også arrangeret af forældrerådet. 

  
I sidste uge kom nyheden om at Jeannette har valgt at opsige sin stilling, det er vi selvfølgelig kede 

af og vi kommer til at savne hende. 

I januar går vi i gang med at finde ud af hvordan vi løser den opgave.  
 

Personalet i Trunderup Børnehave & SFO ønsker  
alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår  

- vi ses i 2019. 
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Julen er traditionernes tid og her i december tænker man tit tilbage på året der er gået. Jeg vil gerne 

takke alle forældre i vores børnehave og friskole for et stort og varmt engagement i 2018. Tak for 

en stor indsats med at male og reparere, det er skønt vi har så pæne lokaler og det er sundt for 

børnene at være i gode omgivelser. Også en stor tak til de 7 forældre i bestyrelsen for det kæmpe 

arbejde I lægger til gavn for os alle. En stor tak til vores dygtige, engagerede og omsorgsfulde 

personale i både friskolen, SFO og børnehaven. 

Næppe har vi nydt den eftertænksomme og traditionelle juletid før det er Nytår med nye planer, 

slankekure og nytårsfortsæt. Her på Trunderup friskole & børnehave har vi også lagt planer for 

2019, lagt budget og planer for vedligeholdelse og forbedring af vores legepladser. Vi går ikke på 

slankekur. Vi fortsætter vores aktivitetsniveau fra 2018 og kan glad kalde os en over 160 år gammel 

friskole i fuld vigør. Alle ansatte i Trunderup friskole & børnehave glæder sig til et fortsat godt 

samarbejde med jer forældre omkring børnenes trivsel, udvikling og læring. 

  

Trunderup børnehave & friskole ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår 
  
  
______________________________________________________________________________________ 

  

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

Tilmelding på kontoret nødvendig, listen ligger fremme. 

  

 ______________________________________________________________________________  

    

  

  

  

  

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 
 


