
TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE 

* Trunderup Gade 5 * 5772  Kværndrup *   * www.trundfri.dk * 

Tlf. Friskolen 622 722 59     e-mail:  kontoret@trundfri.dk 

Tlf.  Børnehave 622 722 66     e-mail:   tbh@trundfri.dk 

  

Nyhedsbrev uge 11, 2019 

Kalender: 

  

•         Skolekredsmorgensang fredag d. 5. april kl 8 

•         Friskolen holder Påskeferie fra fredag d. 12 april 
  

Følg løbende med i skolen aktivitetskalenderen på dette link: Aktivitetskalender  
  

 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

  
Jeg har modtaget mail far Magnus og Mikkels mor, Connie, angående Heartland.  

Den er vedhæftet som pdf til dette nyhedsbrev 

  

Orientering fra bestyrelsen: 

 Bestyrelsesmøde 25 marts. 

  

Orientering fra børnehaven: 

Vi har nu fundet en god løsning til at tage Jettes børnetimer. Det bliver Minnie, som således foreløbig er 
ansat frem til sommerferien. Minnie vil både tage børnetimer i børnehaven og indgå i teamet omkring Før 
Skole. 

I børnehaven er ugen gået med forberedelser til gymnastikopvisning i Kværndrup Hallen på lørdag. Der er 
blevet øvet sanglege og lavet ‘indianer hatte’ til den helt store guldmedalje. 
Vi glæder os til at se rigtig mange glade børn og forældre på gulvet i morgen. 
  
I SFO er der blevet brugt rigtig meget tid på mudder leg i ugens løb! Vi skal da ikke lægge skjul på, at man 
som voksne godt kan blive lidt træt at beskidt overtøj - men unger har en fest!! Så husk at give jeres barn 
godt med ekstra tøj med! 
  
I næste uge går vi i gang med at indrette før skole lokale - de kommer til at have base i 
bibliotek/mødelokalet, hvor de også vil få garderobeplads i forbindelse med. 
  

  

Orientering fra friskolen:  
I denne uge har 1.-2.klasse underholdt til morgensang med læse-teater, d.v.s. de læste Gummitarzan op 
med replikker ligesom en teaterforestilling. Det var de imponerende dygtige til, 
  
Torsdag fik friskolen besøg af Faaborg Midtfyns Musikskole, som gav en rigtig god koncert. 
  
I dag, fredag, har vi holdt Trivselsdag for hele skolen. Det er en ny begivenhed, som vi vil afholde hvert år. I 
dag var målene, at børnene skulle blive bevidste om, hvad god trivsel betyder for dem selv og for andre, 
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samt at mærke, hvordan følelsen af fællesskab kan styrke trivslen. Vi startede med en fælles leg for alle 
skolens børn i salen. Derefter gik vi i klasserne og talte om, hvad god trivsel er. I frikvarteret stod 5. - 6. 
klasse for at sætte tre lege i gang. Det klarede de rigtig godt. Der blev leget “Alle mine kyllinger”, 
Kronegemme, og der blev spillet rundbold. Elevrådet havde bagt pizzasnegle og pølsehorn, som vi kunne 
købe for 5 kr. En god og vellykket dag. 
  
______________________________________________________________________________________ 

 Der er IKKE Klubaften onsdag d. 20. marts, da Bylauget holder generalforsamling. 

Klubaften 27. marts. Fra styregruppen Didde 

 ______________________________________________________________________________  

 Rengøringshold fredag d. 15. marts  2019 

  

Hold 8: 

  

Lise (Agnes 8.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 22. marts  2019 

  

Hold 9: 

  

Tine (Emma 9.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 29. marts  2019 

  

Hold 1: 

  

Susanne Hessellund 
(Jenny 7.) 

  

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

  

Rengøringshold fredag d. 5. april  2019 

 

Hold 2: 

  

Janne Weller (Ea 4.) 

  

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

BH 

  

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 

 
Med venlig hilsen 
 
Henrik W Damm 
 
Skoleleder 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 


