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Nyhedsbrev uge 35, 2019 
 
Kalender 

  

30.8. kl. 18.30 KB1919 mod oldboys-landsholdet på Kværndrup Station 
Uge 36 lejrskole 
13.-15..9. Egeskov Marked 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Hvis det skulle have undsluppet nogens opmærksomhed, så spiller Kværndrup Boldklub 
All-stars mod Old-boys landsholdet i aften kl. 18.30. Entré 75 kr., børn u/15 gratis. 
Trunderup Friskole og Børnehave er sponsor ved opvarmningstrøjerne til Kværndrup 
Boldklub All-stars samt en gevinst i tombolaen. Se mere på Facebook.  
 
Lørdag aften er vi 4, der står i baren til KB1919’s julilæumsfest. Vi hører gerne fra nummer 5 
og 6, hvis nogen kan. 
 
I næste uge er vi på lejrskole. Nogle i alle dage, nogle først og nøgle sidst på ugen. Vi glæder 
os rigtig meget til turen og til bagefter at vise, hvad vi har oplevet. Vi vil lægge billeder op på 
Facebook løbende i ugen. 
 
Ugen efter lejrskole byder på Egeskov Marked i weekenden, den 13.-15. september. Alle 
elever fra 5. til 9. kl. har fået vagtplaner med hjem og skal hjælpe til med hhv. skifte 
skraldespande og sælge i bod. Vi får 500,- kr. pr. barn til lejrskole og lov til at vise os frem 
med, hvad vores børn også kan. 
 
Torsdag d. 3. oktober kl. 16.30 - 17.30 har vi indskrivning til næste års børnehaveklasse. 
Skulle I kende nogen, som påtænker at sende deres barn på Trunderup Friskole, så kan I jo 
spørge dem, om de var klar over det. Invitationer vil snarest muligt blive delt ud i alle 
børnehaver i området. 
 
Bemanding SFO uge 36 er anderledes pga. koloni og lejrtur. 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/events/549952512166954/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__xts__[0]=68.ARA-lEVC64nwxbPXpA14Hnf0kLVpTN1M10LhbzRV9i8y0UizdyLZByAHC5OcApJLuAe-CFAz92clJag6JN4uRXcORbGrDMiSCrfxHk4vDmd7Z7-5Qyk9PxKGNu2Cr7Lwdk9_qMkKYdWXZdKKlLVNktb6Q6D2flUj3YJlq0nWuXuPhdPHYPJ906IPpGfOF1fXAHNHSZQgun32o42G7aHSkJN0QWcte-eKOmSNQ0gx-mxRjG9h7jHZ086KX7LUqyeulsFVcIrsm9LBRPwa1d1Vng&__tn__=HH-R
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_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
I bedes venligst se på opslagstavlerne og tilmelde jeres børn til pasning i efterårsferien, så vi 
kan tilpasse personalebehovet. 
 
Så har vi i børnehaven og SFO sat fokus på at øve os i at tale pænt til hinanden og være gode 
kammerater.  
 
Onsdag d. 4. september tager vi på koloni til Bittenhus, som ligger ved Fjellebroen nær 
Faaborg. Vi glæder os meget til en forrygende tur og viser billeder på Facebook. 
 
Bemanding SFO uge 36 er anderledes pga. koloni og lejrtur. 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

morgen alm. 
bemanding 

alm. 
bemanding 

alm. 
bemanding 

Henning Henning 

eftermiddag alm. 
bemanding 

alm. 
bemanding 

Susanne 
Rasmussen 
& Mette 
Munnecke 

Henning & 
Thomas 
Eriksen 

Henning & 
Thomas 
Eriksen 

 
Torsdag d. 3. oktober kl. 16.30 - 17.30 har vi indskrivning til næste års børnehaveklasse. 
Skulle I kende nogen, som påtænker at sende deres barn på Trunderup Friskole, så kan I jo 
spørge dem, om de var klar over det. Invitationer vil snarest muligt blive delt ud i alle 
børnehaver i området. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 



Orientering fra bestyrelsen 

Vedligeholdesudvalget inviterer til arbejdsweekend, så sæt allerede nu kryds i kalenderen 
lørdag d. 5. oktober og/eller søndag d. 6. oktober 2019, til nogle timer med arbejdsomhed 
og hyggeligt samvær. 

Der vil være en del forskellige opgaver fx: 

· Malerarbejde 
· Udskiftning af stolper og brædder til sandkassen i BH 
· Opsætning af klatrevæg 
· Køkkentjans 
· Oprydning/rengøringsopgaver 
· Hæve/sænke flisebelægninger 
· Div. forefaldende opgaver 

Nærmere information vil blive givet til vedligeholdelseskoordinatorerne/forældrerådene i de 
forskellige klasser, når vi kommer lidt tættere på. 

 
Næste bestyrelsesmøde d. 23. september. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 11. september 
 
___________________________________________________________________ 
 
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 


