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Nyhedsbrev uge 19  , 2019 
 

Kalender: 

 

•  
• 9.klasse skriftlige afgangsprøver tirsdag i uge 20 
•  
•  
• St. Bededagsferie, fredag 17. maj 
•  
•  

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link:  Aktivitetskalender  

 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 

Orientering fra bestyrelsen: 

 
Vedligeholdsesudvalget og Bestyrelsen sige mange tak for den store indsats som blev lagt for 
dagen. Her i weekenden d. 4.-5. maj hvor vi havde forårets arbejdsdage med 25 - 30 voksne og 
Ca. 10 - 15 børn hver dag.  2 grupper havde desværre ikke mulighed for at 
deltage i disse hyggelige arbejdsdage, dem har vi gemt nogen speciel opgaver til. Vi nåede i mål 
med rigtig mange af de ting som vi havde på programmet + nogle flere:  
 

- Vi har fået lavet forårsrengøring af udearealer så de præsentere sig flot.  
- Oprydning og sortering af børnehavens legetøj.  
- Fejet fliser så sandet er de rigtige steder i børnehaven. 
- Slået græs i børnehaven. 
- Vasket legeredskaber i børnehaven. 
- Fældning af den store pil på børnehavens legeplads, og opgravning af stub så der er klar til ny 
pile hytte.  
- Udskiftning af stolpe til udhæng + maling. 
- Maling af låge til børnehavens legeplads. 
- Fejet og vasket trappenedgang. 
- Maling af hyttens terrassehegn og gulv. 
- Slibning og maling af alle borde/bænke sæt.  
- Fjernet ukrudt diverse steder og hugget kanter af.  
- Fliser foran bh. klasse og 1-2 kl. er der fjernet ukrudt også mellem fliser + de er fejet.  
- Fliser ved udgang til legeplads er fejet.  
- Maling/tjæring af gyngestativer og legeredskaber. 
- Fældning/studsning af hegn langs boldbanen på begge sider, fået det hugget til flis og  
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lagt ud inde i hegnet + rødder er jævnet ud.  
- Udhængs brætter på pavillonen skiftet hvor de trængte. 
- Flagstang har været nede og blevet vasket. 
 
 
- Hegn langs sandkasse mod vejen er stolper skåret skrå.  
- Sålbænk ind til fysik er repareret og fuget. 
- Trunderup Friskole skiltet er frisket op og fået nye planker. 
- Fliser under trappe til første sal er lagt og støbt færdigt. 
Så må vi selvfølgelig heller ikke glemme hyggen, Start med morgenmad, flere hyggelige pauser 
med øl/vand/saft/juice, middagsmad, flere pauser, eftermiddagskaffe og afslutnings øl/vand. Alt 
imens alle børne har løbet og leget/hygget forskellige steder enten ude eller inde. Nogle børn har 
endda også hygget sig med at hjælpe til.  
 

Tak for nogle gode dage. Vi håber at se mange flere til næste arbejdsdag, nu hvor I har set 
hvilken hygge I er gået glip af. 
 

Se billeder fra arbejdsdagene på vores Facebook side 
https://www.facebook.com/trundfri/ 

 
Orientering fra børnehaven: 

 
Velkommen til Felix og hans familie, som er startet i børnehaven 1 maj. 
 

Velkommen tilbage fra barsel til Christina som vil være i børnehaven og SFO. 
 
Vi har Kværndrup uge, hvor vi har lavet billeder som er hængt op til udstilling, oppe i 
Kværndrup forsamlingshus.  
 
De mindste af børnehavebørnene var onsdag til stor hoppedag, det var en hyggelig 
formiddag sammen med byens andre institutioner og dagplejer. 
De store var hjemme og havde besøg af førskole, da vi manglede personale. 
 
Torsdag har førskole været med resten af skolen på Egeskov slot.  
 
Husk at tjekke op på 
- skiftetøj 
- overtøj/sko til alt slags vejr 
 

Som flere forældre nok kan fornemme, er vi personale ret presset både i børnehave og 
SFO. 
Mange af de opgaver Jette som leder har taget sig af, har vi været nødt til at dele ud 
blandt det faste personale. 
Når vi mangler nogen i personalegruppen, er vi også lidt sårbar, da vi ikke har så mange 
vikar at trække på. 
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Vi håber og tror på det hele snart letter lidt, når vi kommer lidt mere ind i de nye opgaver.  
 
Tusinde tak for jeres opbakning samt, den store hjælp ved arbejdsweekend. 
 

Hilsen, personalet i børnehaven/ førskole/ SFO 

 
Orientering fra friskolen: 

En elev i ældstegruppen har fnat. Vær venlig at være opmærksom på det hjemme. 
Se link på symptomer her 

_________________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 15. maj. Fra styregruppen Didde 
 
_________________________________________________________________________ 
  
Rengøringshold fredag d. 10. maj 2019 

Hold 6:  

Karina Andersen 

(Kristian 7.) 

Clara 4., Hans 9., Sarah 8., Lasse 4., 
Josefine 2. 

 

Rengøringshold torsdag d. 16. maj 2019 
OBS det er torsdag 

Hold 7:  

Niels Boe (Astrid 9.) 

 

Jonas 3., Christian 9., Sofie 8., Andreas4., Alba 2. 

 

 
  
Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 
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