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Nyhedsbrev uge 32, 2019 
 
Kalender 

  

1. skoledag 12 august 
Trunderupdag kl. 08.30-11.30, lørdag d. 17. august 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Så nærmer skolestarten sig kraftigt. Vi har arbejdet på højtryk i denne uge for at gøre klar til 
alle, når vi starter kl. 08.00 på mandag. Vi glæder os meget til at se jer alle igen. 
 
Vi håber, I alle har haft en god ferie og er helt klar til at gøre det kommende skoleår til et 
fantastisk skoleår. Vi er i hvert fald klar til at tage imod jer. 
 
Vi starter traditionen tro fælles i gymnastiksalen med sange og præsentationer. 
 
Den første skoleuge er klasselæreruge og skoledagen er til kl. 12.10 for alle. Dog er der 
obligatorisk undervisning på lørdag fra 08.30 til 11.30, hvor vi har Trunderupdag, og I 
forældre skal undervises af jeres børn om noget med stor relevans for os alle. Det bliver en 
fantastisk lærerig og hyggelig dag. 
 
Så har Nina fortalt, at hun er gravid med termin medio februar. Vi ønsker tillykke. Hun går 
derfor fra omkring juletid. 
 
I uge 33 og 34 skal I også være opmærksomme på, at vi afholder forældremøder. I vil få 
nærmere besked i ugebrevene fra klasselærerne. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra børnehaven 

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


Som vi synger i “Danmark, nu blunder den lyse nat”, så er den danske sommer byger, der går 
og kommer. Vi vil derfor bede jer have tøj til børnene med til ethvert slags vejr, især regntøj 
og støvler. 
 
Vi sagde i forrige uge velkommen til Gitte Reimer som ny leder i børnehave og SFO. Gitte 
synes, hun er kommet godt i gang og glæder sig meget til at lære alle børn og forældre godt at 
kende. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde d. 26. august. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 21. august 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 16. august  2019 

  
Hold 
5: 

 
Karina (Kristian 9.) 

 
Clara 5., Petra 7., Nicklas 6., Carl Theodor 2., Amalie BH. 

 
Rengøringshold fredag d. 23. august  2019 

  
Hold 
6: 

 

Niels Boe (Aksel 7.) 

 

Jonas 4., Jannik 8., Andreas 5., Alba 3., Sejr 5., Nor Star 
BH. 

 
Rengøringshold fredag d. 30. august  2019 

  
Hold 
7: 

 
Lise (Agnes 9.) 

 
Lauritz 8., Matilde 9., Liva 5., William 2., Silas 4., Mira 
BH. 

 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 



 
 
 
 
 


