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Nyhedsbrev uge 34, 2019 
 
Kalender 

  

26.8. bestyrelsesmøde 
Uge 36 lejrskole 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Tak for en rigtig dejlig Trunderupdag med stor deltagelse og engagement. Det var dejligt at 
se, hvor godt eleverne havde forberedt sig til opgaven med at styre deres poster og 
forældregrupperne. Vejret til trods, så blev der gået til den hele vejen igennem med helt 
fortjente vindere. 
 
Vi har i denne uge fået nye morgensangsmakkere. Vi ønsker derfor, at alle elever til 
morgensang sidder ved siden af deres morgensangsmakker, så vi kan få rystet dem godt 
sammen. 
 
Vi har fundet 4 forældre til at stå i bar til KB1919’s jubilæumsfest lørdag d. 31.8. fra kl 
18-02. Det er Henning (August 5.), Janni (Alba 3.), Daniel (Sebastian 1.) og Kenneth (Charlie 
bh.kl.). Det kunne være rigtigt hyggeligt lige at være 1 eller 2 flere, så hvis nogen skulle have 
mulighed for at være med, så vil vi blive glade for en henvendelse til Henning eller kontoret. 
 
Så har vi fået meldt ud, hvem der skal hvorhen på lejrtur i uge 36. Bh.kl. - 2. kl. tager til 
Vigelsø i Odense Fjord man-ons. 3.-4. kl. tager til Strynø man - ons, 5.-6. kl. tager til Åbenrå 
ons-fre. 7.-9. kl. tager til Amsterdam man-fre. Børnehaven tager til Fjellebroen ons-fre. 
 
Det betyder også, at vi har anderledes bemanding i uge 36 i SFO’en. Der vil komme et skema 
ud i næste uges nyhedsbrev. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

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


Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Vi er så heldige vi har fået Jane i arbejdsprøvning, i 4 uger, 16 timer om ugen til lidt praktisk 
hjælp. 
 
Vores vikar Laura har sidste dag på torsdag i uge 35, vi ønsker hende held og lykke på 
medicin studiet, vi håber at kunne bruge hende indimellem. 
 
Vi mangler tøj/sko til alt slags vejr. 
Sensommer har budt på meget vand, og varme dage. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde d. 26. august. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 28. august 
___________________________________________________________________ 
 
 
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 8., Oscar J 8., Karl 5., 
Victor 2., Ditlev bl.kl. 

 
Rengøringshold fredag d. 13. september  2019 



  
Hold 
1: 

 

Susanne (Jenny 8.) 

 

William 3., Karla., Jacob 7., Stine 8., Emilie 5., Izabella 2. 

 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 


