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Nyhedsbrev uge 7, 2019  

 

 Skolekredsmorgensang fredag d. 22/2 kl. 8 
  
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 

 

Forældrefest 

Husk årets brag af en forældrefest 23.februar kl 17 

Tilmeldingssedlen ligger på kontoret. 

______________________________________________ 

 

Tilbage efter vinterferien kan vi nyde at vores sal er blevet lakeret og klar til mange flere idrætstimer, 
danseaftner og alle mulige andre aktiviteter, bla. fastelavn fredag d. 1. marts 

Op til vinterferien valgte Valdemar (6.klasse)’s familie at han fremover skal gå på samme skole som sin 
storebror, Andreas, vi ønsker Valdemar al mulig held og lykke og tak til familien for en stor indsats her på 
Trunderup Friskole. Valdemars mor, Christina udtræder således af bestyrelsen og suppleanten, Janne har 
sagt ”Ja tak” til at træde ind. Stor tak til Janne og velkommen i bestyrelsen. 

Fie i 4.klasse og Thilde i børnehaveklassen skal fremover gå i den skole, der ligge lige ved siden af hvor de 
bor i Stenstrup. Vi ønsker dem begge og deres familie alt godt i fremtiden. 

Foråret  er så småt på vej. Jeg har hørt både musvit og lærke (ja den er god nok, jeg så den også) erantis, 
vintergæk og krokus er brudt af mulden og minsanten allerede rød hestehov. Så er der jo tradition for, at 
der er en flødebolle i god kvalitet som præmie til det barn, der kommer med årets første følfod. God jagt. 

 

______________________________________________________________________________________ 



 

Klubaften onsdag d. 20. februar 2019 Fra styregruppen Didde 

 

 ______________________________________________________________________________  

   

 

 

Rengøringshold fredag d. 22. februar  2019 

  

Hold 5: 

 

Maja Stihøj Jensen 
(Silas 3.) 

 

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

 

Rengøringshold fredag d. 1. marts  2019 

  

Hold 6: 

 

Karina Andersen 
(Kristian 7.) 

 

Clara 4., Hans 9., Sarah 8., Lasse 4., Josefine 2. Carl Theodor 1. 

 

 

 

 

Rengøringshold fredag d. 8. marts  2019 

  

Hold 7: 

 

Niels Boe (Astrid 9.) 

 

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

 

Rengøringshold fredag d. 15. marts  2019 

  

Hold 8: 

 

Lise (Agnes 8.) 

 



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

 

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 


