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Nyhedsbrev uge 38, 2019 
 
Kalender 

  

Uge 40 - naturfagsuge 7.-9. kl. 
Uge 41 - emneuge 
3. oktober - indskrivning til bh.kl. 
4. oktober - skolekreds - morgensang og kaffe m./brød 
5.-6. oktober - arbejdsweekend 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
I sidste weekend havde vi vores elever fra 5.-9. kl. til at hjælpe på Egeskov Marked, hvilket 
gik rigtig godt. Stor tak til dem og de forældre, der hjalp til. Vi er glade for at kunne hjælpe 
Markedsforeningen og få den økonomiske støtte til vores lejrtur ud af det. 
 
I denne uge har vi haft fremlæggelser fra de ældstes lejrtur og hørt om og set billeder fra 
deres tur til Amsterdam. Det er tydeligt, at de har fået rigtig meget ud af turen. 
 
Vi er på vej ind i det våde efterår og vintersjap, og det er vigtigt, at alle er opmærksomme på, 
at eleverne ikke går med udendørssko indenfor.  
Derfor, der er ingen, hverken elever eller forældre, der kan gå ind på skolen med vådt eller 
beskidt fodtøj, for så har vi børn med våde/beskidte sokker. Til forældrene hænger der blå 
overtræk ved døren, eller også er man velkommen til at tage skoene af, når man afleverer 
børn om morgenen. I bedes alle hjælpe hinanden med at huske på det. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 

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


Vi har den glæde at meddele, at vi har fastansat Mette Løvendahl, som har været ansat i 
barselsvikariat for først Christina og nu Maria. Desuden forventer vi Maria tilbage fra barsel 
mandag d. 30. september. 
 
Den 29.11. kl. 9-12 er der bedsteforældredag. Nærmere information vil følge, men nu kan I 
bede jeres forældre sætte kryds i dagen, så de kan komme. 
 
Den 25. oktober lukker børnehaven kl. 13, fordi alt personalet i skolen og børnehaven skal på 
kursus. Der vil derfor ikke være pasning længere end til kl. 13. 
 
Storegruppen er fremover med i salen sammen med børnehaveklassen hver onsdag til noget 
leg og gymnastik. 
 
Husk fællesspisning for børnehaven d. 25. september kl. 16.30 til 18.00. Der hænger en liste 
på opslagstavlen, som I kan tilmelde jer på. Der er allerede 8 tilmeldte, men plads til mange 
flere. 
 
Så bedes I alle notere, at der er arbejdsweekend i skolen OG børnehaven d. 5.-6. oktober. 
Mød talstærkt op til en rigtig hyggelig sammenkomst med lidt småopgaver. 
 
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. 25. september 
 
___________________________________________________________________ 
 

https://drive.google.com/open?id=1n4XRh1sebWcdKWBSK-uVqYv4OSHLWpfA
https://drive.google.com/file/d/1JJOalRXlmnIVatldN-8FJ_jJ-gcjSWdo/view?usp=sharing
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. 4. oktober  2019 

  
Hold 
4: 

 

Anette (Mette 3.) 

 

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

 
Rengøringshold fredag d. 11. oktober  2019 

  
Hold 
5: 

 

Karina (Kristian 9.) 

 
Clara 5., Petra 7., Nicklas 6., Carl Theodor 2., Amalie 
bh.kl. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 


