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Nyhedsbrev uge 43, 2019 
 
Kalender 

  

1. november - ‘spil dansk’-dag 
1. november - skolekredsmorgensang m. brød 
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 
 
Vi er i Halloween-mode. Der er lys i græskar uden for indgangene, og børnenes selvskrevne 
gyserhistorier læses højt til morgensang om fredagen. 
 
Vi er i gang med at øve vores sange til spil dansk-dagen  d. 1. november. Vi synger og øver 
dem hver morgen, så det kan lyde rigtig højt og godt. Der findes en liste til spil dansk-dagen, 
som er lang og god, men vi synger så ofte og kan næsten alle sange på listen. Så vi synes, vi 
har brug for endnu flere. I skal være meget velkomne på fredag, så I kan høre, hvor meget vi 
kan. 
 
Så har Leif, farfar til Kristian, Karen og Kasper, i mange år slået vores græs inde i 
børnehavens areal, men nu ønsker han at gå på pension. Så vi vil gerne høre fra en anden, 
som måske kunne tænke sig at hjælpe til med at slå det. Det er en opgave, som cirka tager 1½ 
time om ugen i sommerhalvåret. 
Hvis der er andre, der tænker, at de gerne vil give en hjælpende hånd med til at holde skolens 
udearealer pæne med andre ting end græsslåning, så vil vi også gerne høre om det. 
 
Vi har i dag afholdt brandøvelse, alle overlevede, og skolen består stadig. Det var dejligt at 
opleve, at børnene tog det alvorligt og i rimelig god ro, orden og tid kom igennem øvelsen. Vi 
prøver nok igen, så vi også kan blive gode til det.  
 
_________________________________________________________________________ 

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


 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Vi har i 4 uger nu haft Neville i praktik i børnehave og SFO, vi holdt afslutning for ham 
torsdag, da han havde sidste dag i dag. Det har været en fornøjelse at lære ham at kende, og vi 
ønsker ham al mulig held og lykke på hans vej fremover. 
 
Børnehaven holder bedsteforældredag d. 29. november om formiddagen. Vi skal i gang med 
at sende invitationerne ud, så vi ønsker kuvert(er) med adresse og porto, som kan sendes til 
bedsteforældre senest d. 1. november. 
 
Den 5. december holder forældrerådet julehygge for børnehavebørn og familier fra kl. 16.30 
(se opslag på vores tavle) 
 
Flere børn mangler sutsko og skiftetøj, tjek op her i weekenden, hvad de mangler, og om 
noget måske også er blevet for småt. 
 
I må meget gerne tage det våde overtøj hjem og få tørret, så det er klart til dagen efter, både i 
børnehaven og SFO. 
 
Vi har tidligere haft en indsats omkring sprog og det at tale pænt til hinanden, men vi oplever 
til tider stadig et grimt sprog, hvilket vi arbejder med i hverdagen. Men vi vil gerne have, at I 
også taler med jeres barn hjemme om, hvordan man taler pænt og er en god ven. 
 
I SFO er det vigtigt man sætter/hænger alt op på rette plads, så vi kan få gjort rent hver dag. 
 
Vi vil også gerne bede jer sikre jer, at der er navn på jeres børns tøj og madkasser. Desuden 
vil vi også bede jer om at lade dem selv sætte madkassen ind i køleskabet, så de ved, hvor 
den står eller ser ud, når de skal have frokost. 
Jo mere de laver, jo mindre skal I lave, også på lang sigt. 
 
Vi søger stadig diverse: 
 
- glas uden mærkater 
 
- lysrester 
 
Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 



Orientering fra bestyrelsen 

Vi nærmer os tiden for Novemberudstillingen. Bylauget mangler frivillige til at stå i caféen 
og ved indgangen. 
Har du mulighed for at hjælpe, bedes du kontakte Hans Madsen på mail h-am@live.dk eller 
telefon 21278595. 
Der skal bruges hjælpere mellem 13 og 17 lørdag og søndag. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 18. November 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 30. oktober (Teddy) 
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 15. november  2019 

  
Hold 
1: 

 
Susanne (Jenny 8.) 

 
William 3., Karla 3., Jacob 7., Stine 8., Christian 4., 
Sebastian 1., Charlie bh.kl. 

 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 

mailto:h-am@live.dk

