
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 23, 2019 
 
Kalender 

  

Engelsk mundtlig eksamen, tirsdag d. 18. juni 
Naturfagseksamen mundtlig, torsdag d. 20. juni 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsen og personalet holder fællesmøde onsdag d. 19. juni med efterfølgende 
bestyrelsesmøde. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven, førskole og SFO 
 
Vi er nået til sommer og sol, sådan da, så I bedes huske at bruge solcreme inden børnene 
kommer i børnehave. 
 
Vi holder Sommerfest torsdag d. 27. fra kl. 17.30 til 20.30. Vi starter med omtrylning af alle 
førskolebørn, hvorefter koret optræder og ca. kl. 18. er der fællesspisning med medbragt mad, 
hvor vi tænder op i grillen. Husk service og et tæppe til at sidde på. Der vil være salg af øl og 
vand. Elevrådet vil sælge kage, hvor de får overskuddet. 
Derefter er der spil og leg - fodbold, rundbold, kongespil, mm. Kl. 20.30 er der fælles 
oprydning og tak for i aften. 
 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498


På mandag har vi ansættelsessamtaler til stillingen som den nye børnehave- og SFO-leder. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Mandag og tirsdag er Nina censor på Broskolen. Hendes timer vil blive varetaget af Laura og 
Henning. 
 
Torsdag har Kirstine fri fra kl. 8 til 12. Hendes timer vil blive varetaget af Henning. 
 
Tirsdag har vi eksamen i mundtlig engelsk og torsdag i den fælles naturfagsprøve. 
 
Onsdag, torsdag og fredag i næste uge vil vi lægge glemmetøj frem, så husk at kigge det igennem der. 
Efter fredag vil tøjet blive sendt til genbrug. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 19. Juni / Afslutning. Fra styregruppen: Alle 
___________________________________________________________________ 
  
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
Rengøringshold fredag d. 14. juni  2019 

  
Hold 
2: 

Janne Weller (Ea 4) Olivia 2, Serena 9, Lina 9, Emma Silja 7, Christian 3, 
Sebastian BH. 
 

 
Rengøringshold fredag d. 21. juni  2019 

  
Hold 
3: 

Mette Munnecke 
(Oscar 7.) 

 Julie 8., Emma 9., Noa 6., (Oscar 7.), Sofia 2., Marius 
BH. 

 

 
Rengøringshold fredag d. 28. juni  2019 



  
Hold 
1: 

Anette Madsen 
(Mette 2.) 

August 4., Ann-Louise 7., Anders 9., Valdemar 6., Lucas 
2., Alfred BH. 
 
 

 
 
 
 


