
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 14, 2019 
 

Kalender: 

 

 

·         Forårskoncert 9.april kl 17, se det vedhæftede program for dagen. 
·         Fællesspisning før GF 9.april kl 18, husk tilmelding senest 5.april 
·         Generalforsamling tirsdag d. 9. april kl 19.30 

·         Friskolen holder Påskeferie fra fredag d. 12 april 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 

Orientering fra bestyrelsen: 
 

Arbejdsweekend den 4. og 5. maj 2019. 
Sæt kryds i kalenderen til et par hyggelige dage. Nærmere info om arbejdsopgaverne 
kommer senere. 
 

Orientering fra børnehaven: 
 

Børnene fra vores børnehave deltager i årets forårskoncert 9. april kom med højt humør 
og bagefter er der mulighed for at deltage i fællesspisning og generalforsamling. 
 

I garderoben i børnehaven er det vigtigt der ikke ligger tøj og flyder på gulvet efter lukketid, 
ellers vasker rengøringsselskabet ikke gulvet. 
 

Børnehaven og Før-skole-børnene har dekoreret påskeæg, der hænges op i træerne i 
Ringe by. Prøv at tage med jeres barn derop og se de flotte æg.  
 

Orientering fra friskolen: 
 

Så var det den længe ventede uge, hvor Før-skole-børnene startede. Det har været en 
spændende uge med mange nye ting at finde ud af. De 11 børn er en god gruppe, som 
øver sig i at være koncentrerede og lære en ny rytme i dagen.  
 

I gangen ved Førskole, 3.-4.klasse, 5.-6.klasse og 7.klasse er det vigtigt, at der ikke ligger 
tøj og flyder på gulvet ellers vasker rengøringsselskabet ikke gulvet. 
 

Vores lærer, Anders er blevet sygemeldt og indtil han er tilbage igen, er det Nicolai, der 
passer Anders’ skema. Nicolai er uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole i Ollerup og 
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klarer opgaven flot. Det er godt at have en dygtig vikar i reserve når sygdom rammer en 
lærer. 
 

Hvert år til Egeskov marked plejer vores ældste elever, lærere og forældre at hjælpe med. Det er 
hyggeligt at være sammen om at hjælpe lokale aktiviteter og som tak for hjælpen i 2018 har Egeskov 
markedsforening givet os 18.000 kr som tilskud vores lejrture. Stor tak for det til markedsforeningen. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 10. april. Fra styregruppen  
_________________________________________________________________________ 
  
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 

Rengøringshold fredag d. 12. april  2019 

Hold 
3: 

Mette Munnecke (Oscar 
7.) 

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

Rengøringshold fredag d. 26. april  2019 

Hold 
4: 

Anette Madsen (Mette 
2.) 

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

Rengøringshold fredag d. 3. maj  2019 

Hold 5:  

Maja Stihøj Jensen (Silas 3.) 
Ida 9., Camilla 8., Magni 5., Elias 2. Laura 1 

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


