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Nyhedsbrev uge 20, 2019 
 

Kalender: 

 

 

 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link:  Aktivitetskalender 

Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 

 
Orientering fra bestyrelsen: 
 
Vi ved, at mange venter på svar. Vi er i dialog med personalet. 

Vi holder møde med den samlede personalegruppe på mandag d. 20 maj, hvor vi drøfter fremtiden for 
skolen. 
 
Nærmere orientering følger snarest muligt herefter. 
 
Der er også bestyrelsesmøde mandag d. 20. maj. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

 
Orientering fra børnehaven: 

 
Nyt fra børnehaven, førskole og SFO 

Tillykke til Aya og familie som har fået en lillebror. 

Vi måtte desværre aflyse Egeskovs Tur for børnehavens ældste pga sygdom, i sidste uge, men vi 

arbejder på at finde en dag vi kan tage afsted. 

Det er meget vigtigt at børn - eller dem som bringer/henter i SFO kommer og siger 

godmorgen/goddag og farvel.  

På tirsdag kl.16:30-18:30 er der fællesspisning for børnehavens familier, der hænger en seddel på 

tavlen hvor man kan skrive sig på. 

Dette arrangement står forældrerådet for.  
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Mads er flyttet til Odense og har haft sidste arbejdsdag i børnehaven. Vi siger tak for nu og ønsker 

Mads held og lykke fremover. 

 

Hilsen personalet i børnehaven/ førskole/ SFO 
 

Orientering fra friskolen: 
 

Vi har fundet lus. Vær venlig at kæmme jeres børn. 
 
Vi har afsluttet vores skriftlige prøver i denne uge. 
 
Louise Klemme er fortsat sygemeldt i uge 20. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henning Nielsen 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 
_________________________________________________________________________ 
  
Rengøringshold fredag d. 24. maj  2019 

Hold 8:  

Lise (Agnes 8.) 

Majbrit 6., Karoline 9., Matilde8., Liva 4., William 1. 

 

Rengøringshold onsdag d. 29. maj  2019 OBS det er Onsdag 

Hold 9:  

Tine (Emma 9.) 

 

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

 

Med venlig hilsen Trunderup Friskole & Børnehave 
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