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Nyhedsbrev uge 41, 2019 
 
Kalender 

  

25. oktober - personalekursus, skole til kl. 12.10. Børnehave/SFO til 12.30 
1. november - ‘spil dansk’-dag 
7. november - åben skole 
Uge 43-47 - Go Cook-dage 
Uge 43-47 - skole/hjem-samtaler 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Så har ungerne ferie! Det har været en god klasselæreruge med masser af interessante emner som 
stop-motion, reklamefilm og varmluftsballonopsætning. 
 
Vi havde det helt optimale vejr at have motionsdag i. Der var ingen vind og regn og endda 
lidt sol, så vi kunne cykle og løbe vores rute omkring Lykkesholm Slot. Nogen vil sige held, 
vi siger fadervor. 
 
Vi har i denne uge set stop-motion film fra 1.-2. kl., som var rigtig fine. Vi håber alle 
forældre får mulighed for at se dem også.  
Så havde vi besøg af musikskolen via den kulturelle rygsæk. Vi vil senere invitere 
musikskolen ud til en lille fremvisning af, hvad de kan tilbyde af musikundervisning. 
 
Så takker vi også for al det arbejde som blev lavet i arbejdsweekenden. Det har dejligt at 
møde i mandags og se på et nyt kontor, rengjort køkken, malede lokaler og meget andet. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig god efterårsferie, også selvom det kun må gælde jeres børn. 
_________________________________________________________________________ 
 

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


 
I denne uge har vi fået taget billeder af alle børnene og et fællesbillede. I har fået en seddel 
med hjem, som fortæller, hvordan I kan få dem at se. 
 
Husk at tjekke skiftetøj i garderoben. 
 
Vi vil stadig gerne efterlyse: 
 

- orange garnrester 
- stearinlysrester i alverdens farver 
- små udstiksforme, gerne i metal 

 
Vi havde forældrekaffe i SFO, hvor vi samlede ind via Bag for en sag og kunne give 439 kr. 
til støtte til Børnetelefonen. 
 
Den fredag d. 25. oktober lukker børnehaven kl. 12.30, fordi alt personalet i skolen og 
børnehaven skal på kursus. Der vil derfor ikke være pasning længere end til kl. 12.30. 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

Tusind tak for den store opbakning til arbejdsweekenden. Det var dejligt at se så mange, især 
så mange nye forældre, vi var over 50 voksne over 2 dage. Der blev lavet rigtig mange ting, 
og der blev snakket på kryds og tværs og hygget imens. Vi ser frem til næste tørn til foråret. 
 
I tirsdags havde bestyrelsen og personalet et fællesmøde, hvor vi talte omkring, hvordan vi 
skal blive bedre til at tænke skole og børnehave sammen, hvordan vi skaber en rød tråd i 
vores arbejde fra børnene starter i børnehave og til de går ud af 9. klasse, og hvordan vi kan 
blive bedre til at være synlige i lokalområdet, så flere kan lære vores dejlige sted at kende. 
 
Det er vores plan at arbejde videre med nogle af de forskellige forslag, som kom på bordet, 
hvilket I vil høre nærmere om, efterhånden som tiltagene skal implementeres. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 21. Oktober 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 23. oktober (Lærke) 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 25. oktober  2019 



  
Hold 
6: 

 
Niels (Aksel 7.) 

 
Jonas 4., Andreas 5., Alba 3., Sejr 5.,Nor Star bh.kl. 

 
Rengøringshold fredag d. 1.november  2019 

  
Hold 
7: 

 

Lise (Agnes 9.) 

 

Mathilde 9., Liva 5., William 2., Silas 4., Mira bh.kl. 

 
Rengøringshold fredag d. 8. november  2019 

  
Hold 
8: 

 

Tine (Maja 8.) 

 
Karl-Emil 5., Magnus/Mikkel 8., Oscar J. 8., Karl 5., 
Victor 2., Ditlev bh.kl. 

 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 


