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Nyhedsbrev uge 33, 2019 
 
Kalender 

  

Trunderupdag kl. 08.30-11.30, lørdag d. 17. august 
 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: skolekalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Første skoledag for forældre løber af stabelen i morgen til Trunderupdag. Vi har arbejdet 
hårdt på at være klar til at byde jer velkommen til en hyggelig formiddag på Trunderup 
Friskole. Vi mødes i gymnastiksalen, husk tøj efter vejret - det kan risikere at blive lidt vådt 
uanset skydækket. 
 
Så har vi første almindelige skoleuge i næste uger, hvor eleverne skal have nye 
morgensangsmakkere og rystes sammen der, samt følge almindeligt skema. Det er altid 
spændende. 
 
Fra d. 22. til d. 30. august har Nicolaj ferie. Vi har indkaldt Kristina Stampe som vikar. Hun 
er uddannet fra Den Frie Lærerskole og har arbejdet på en efterskole på Als. 
 
Så har vi netop ansat Darren Fry støttelærer for Noa i 7. klasse. Darren er uddannet pædagog 
og har bl.a. boet og arbejdet en del år i Norge. 
 
Vi er blevet spurgt af KB1919, om vi kunne tænke os at hjælpe til ved deres 100-års 
jubilæumsfest d. 31. august med at stå i baren og rydde af bordene. Det vil være fra kl. 18 til 
ca. 02, og de skal bruge ca. 5-6 mand. Hvis det har interesse, bedes I give besked til mig 
senest lørdag, så vi kan give besked om vi kan. 
 
Magni Curiol og Laurits Moestrup har haft sidste dag på Trunderup Friskole. Magni er startet 
på Gislev Friskole og er startet på Tingagerskolen. Vi ønsker Magni og Laurits held og lykke 
fremover. 
 

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


Med farvel til Laurits Moestrup står buskrydderlauget nu og mangler hele 3 buskryddere til 
næste sæson. Hvis man har interesse i at deltage i arbejdet med at holde skolens udearealer, 
hører vi meget gerne om det. Der vil også være æggekage med tilbehør eller lignende og 
hyggeligt samvær. 
 
I uge 34 skal I også være opmærksomme på, at vi afholder forældremøder. I vil få nærmere 
besked i ugebrevene fra klasselærerne. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra børnehaven 

Velkommen tilbage til hverdagen til alle! 
 
Vi byder velkommen til Frey og familie. 
 
På mandag d.19 august, er der kolonimøde fra kl.16:30-17.00. Vi håber, at se så mange som 
muligt. Hvis I ikke har mulighed for at deltage, må I meget gerne give os besked. 
 
Vi har hængt en seddel med afkryds af pasningsbehov i efterårsferien op. Her må I meget 
gerne skrive realistiske behovstider på, så vi ikke står med for meget eller for lidt personale. 
 
Husk, at jeres børn skal sige goddag eller farvel til en personale, også hvis de holder fri fra 
SFO. Hvis I har faste aftaler med jeres børn, vil vi også gerne vide dette. 
 
Vi ønsker syltetøjsglas/Andre glas med låg uden etikette/papir på. De skal afleveres i 
børnehaven. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde d. 26. august. 
 
I forbindelse med at Laurits skifter skole, siger vi også farvel til Lotte Moestrup, som har 
været her på skolen som forælder i næsten 20 år, og været i bestyrelsen i mange år, og været 
formand for bestyrelsen også. 
Lotte siger også farvel til sin post i bestyrelsen. Posten bliver overtaget af Gitte Boe, mor til 
Aksel i 7. klasse. 
Lotte har lagt mange kræfter i skolen her, og vi siger mange tak for indsatsen. 



 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 21. august 
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 6. september 2019 

  
Hold 
8: 

 
Tine (Maja 8.) 

 
Karl-Emil 5., Magnus/Mikkel 7., Oscar J. 8., Karl 5., 
Victor 2., Ditlev bh.kl. 

 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 


