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Nyhedsbrev uge 37, 2019 
 
Kalender 

  

13.-15.9. Egeskov Marked 
 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Her er en lille video fra dagens morgensang til at se stemningen på sådan en dejlig frisk 
fredag morgen med sang og Egeskov Marked i vente. 
Vi har vores 5.-9. klasser til at hjælpe Markedsforeningen i Vaffelhuset og oprydning på 
pladsen. Vi får et tilskud pr. elev fra Markedsforening til vores lejrtur for vores arbejde. Vi er 
rigtig glade for støtten og for at kunne hjælpe. 
I år har vi lavet nogle t-shirts med vores navn og logo, som eleverne skal have på, når de 
arbejder, så vi kan vise, at vi er der som skole. 
 
Så havde vi desværre tekniske vanskeligheder og sygdom i løbet af ugen, som gjorde, at vi 
først nu har fået de sidste billeder fra lejrturen fra bh.kl. og 1.-2. kl. lagt op på Facebook. Hvis 
I ikke har set dem, så har I nu muligheden for at se rigtig mange fine billeder. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Er I søde at få skrevet jer på vores efterårsferie-sedler, som hænger både i børnehave og SFO. 
Vi mangler svar fra en del og kan ikke få planlagt personalets ferie, hvis I ikke får meldt 
tilbage. 
Hvis det ikke er så tit, I kommer forbi, må I meget gerne ringe (62272266) eller sende en mail 
(tbh@trundfri.dk). 
 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/videos/528633561319243/?__tn__=kC-R&eid=ARBafoNphAsAkWwSNMxHDfXWaqyt_-hbrPQW0YS3_RldC9FGml2eWO1rOe50dmgt4zKAsM72GChNW5YB&hc_ref=ARRtNevgfmXQzy-RUkCB9D4gWdFNoS3WsozU611laMhi5ZTtBCbrc9Z0QknKrsA2O50&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC4viOy9BxXx5xQxizYjKGCY1e1gC0pZbOyi6kw5avSrrar6ej_9rAQBaLbOfTqcqn5JZ9u7ejKMfpj-J3G-R-B26FYjiYNuvpyuCvDtMjK52Q03KMETsb0eMgXLhVsg4vnDBqWgCBFWIUTVOPMUy_EXNq4jDQwGRsQhrlUJr_iQa0dk14rFtCQekby8fpK1oUe-rLuIe0BEKAsoudgGCxeXmMZaksiKrwYX3vngcDSEtic0OKBarQ6xl4P9ulrtR5btnV_ugiNJpnHUhWj7_P4o5xs3769YQGIfVenB7cEExWGgpFy_a6FicbvzHfThFtoolPGVaGgxgHcuDyLr0tSdo5ZJgihzcemew
http://egeskovmarked.dk/
https://www.facebook.com/trundfri/


Vi havde i onsdags åben låge med besøg fra 2 dagplejere. Vi havde en dejlig dag med frugt, 
og leg i gymnastiksalen og har lagt billeder og video på Facebook. 
 
I mandags er vi startet op på vores nye tiltag i SFO med månedsplan. 
Her er der næsten hver dag indlagt en aktivitet, og vi har allerede nået lidt forskelligt. 
 
Vi er så småt kommet ind i det hyggelige efterår og gulvet er til tider ret vådt og koldt, så alle 
børn skal have sutsko med. 
Tjek også gerne op på om noget overtøj/sko er blevet for småt og sæt/skriv gerne navn i så 
meget som muligt. 
 
Vores fokus på at tale pænt og ordentligt til hinanden synes vi allerede nu, at vi kan se har en 
god effekt af, især i SFO’en. Det er dejligt at se og høre. 
 
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 

 
I skal huske at sætte kryds i kalenderen den 5.-6. oktober, hvor vi har arbejdsweekend. Vi har 
rigtig mange opgaver på tapetet. Der vil blive givet besked til de forældre, der har meldt sig 
til at stå for at koordinere arbejdsstyrken. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 23. september. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 18. september - AFLYST grundet udlejning. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 20. september  2019 

  
Hold 
2: 

 

Janne (Ea 5.) 

 
Olivia 3., Tristan 5., Emma Silja 8., Christian 4., 
Sebastian 1., Charlie bh. kl. 

 

https://www.facebook.com/trundfri/videos/vb.407714182660732/399762260728233/?type=2&theater
https://drive.google.com/open?id=17GjKoJ7FU3qypcyJmvXuTy8XWmIl9GKz
https://drive.google.com/open?id=1w5FIyx-VWGc90SjQtgSSFlQLbFc3cvuShotLecne3OM


 
Rengøringshold fredag d. 27. september  2019 

  
Hold 
3: 

 
Mette (Oscar M. 8.) 

 
Stefan 6., Julie 9., Noa 7., Sofia 3., Marius 1., Elias 3. 

 
Rengøringshold fredag d. 13. september  2019 

  
Hold 
4: 

 

Anette (Mette 3.) 

 

August 5., Ann-Louise 8., Alfred 1., Lasse., Anton 7., 
Laura 2. 

 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 


