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Kalender 

  

Ferie 28. juni 
1. skoledag 12 august 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Tak for et stort fremmøde til sommerfesten. Det er altid dejligt med stor opbakning.  
 
Vi havde dimission tirsdag med 75 elever, familier, ansatte og bestyrelse til overrækning af 
afgangsbeviser, taler, spisning, sange og farvel. Det var en dejlig aften, hvor vi med stolthed 
kunne sige farvel til 10 dejlige, unge mennesker, som vi er sikre på, vi har givet alt det med, 
vi kunne. Vi ønsker dem al mulig held og lykke. 
 
Vi har i dag sagt god ferie til alle med en hyggelig dag, hvor 9. klasse fik lov til at lave lidt 
vandpjask og spille rundbold mod lærerne, som de desværre tabte til. 
Vi fik sunget alle de sange, 9. klasserne havde ønsket at synge. Vi fik sunget feriesangen, 
som I kan se på Facebook. Og vi fik krammet hinanden alle sammen og sagt god ferie. 
 
Vi glæder os til ferien, og til at vi igen skal ses d. 12. august. I har alle fået brev fra de 
kommende klasselærere, som fortæller om første skoledag med blomster, flag og mødetid. 
 
Vi har i denne måned opkrævet betaling for SFO ved en fejl. Vi vil tilbageføre pengene via 
PBS i august, så det retter sig. Hvis nogen har brug for at kontakte kontoret i den forbindelse, 
så er Line på arbejde de første dage i næste uge. 
 
Vi ønsker jer en god ferie. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

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


Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven, førskole og SFO 
 
Hvis man kommer i de næste uger, må man gerne tage badetøj, eller ekstra undertøj, og 
håndklæde med, hvis det skulle blive vejr til vandpjask. 
Vi kunne også godt tænke os at få klippet vores hæk i uge 29 eller 30, hvor børnehaven har 
lukket. Hvis nogen kunne tænke sig at gøre det, så er I meget velkomne til at ringe og høre 
nærmere. 
 
Vi har i denne måned opkrævet betaling for SFO ved en fejl. Vi vil tilbageføre pengene via 
PBS i august, så det retter sig. Hvis nogen har brug for at kontakte kontoret i den forbindelse, 
så er Line på arbejde de første dage i næste uge. 
 
Husk at tømme og rengøre garderobe, når I går på ferie + tømme kassen med legetøj/ting. 
 
Rigtig god ferie. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Bestyrelsen har ansat Gitte Reimer som børnehave- og SFO-leder fra 1. august. Nogle af jer 
var heldige at møde Gitte kort til sommerfesten. Vi glæder os meget til at præsentere Gitte 
nærmere, når hun er startet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 21. august 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringsplan følger i særskilt nyhedsbrev før første skoleuge. 
 
Med venlig hilsen 
 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 



 
 
 


