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Tlf. Friskolen 622 722 59     e-mail:  kontoret@trundfri.dk 
Tlf.  Børnehave 622 722 66     e-mail:   tbh@trundfri.dk 

  
  

Nyhedsbrev uge 44, 2019 
 
Kalender 

  

7. november - Åben skole & børnehave kl. 16-18 
9.-10. november - Novemberudstilling  
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 
 
Efter en dejlig, engageret morgensang med skolekredsen og spil-dansk sange, flot sunget af 
vores elever, så ser vi frem mod en uge, hvor vi både har Åben skole & børnehave samt 
Novemberudstilling. Det er også dejligt bagefter på sådan en fredag med sang at høre elever 
gå og småsynge sangene fra morgensangen igen og igen. Det giver så utroligt meget fra 
fællesskabet til den enkelte at synge sammen i kor. 
 
Vi gerne gøre opmærksom på, at man på torsdag til Åben skole kan tilmelde sig spisning. Det 
gør man via kontakt til kontoret@trundfri.dk eller på den seddel, der ligger på kontoret hos 
Line. Tilmeldingen skal ske inden på tirsdag af hensyn til indkøb. Maden er fra kl. 17.30 og 
prisen er 20 pr. voksen og 10 pr. barn. 
 
Så har vi modtaget 3 fondsdonationer fra Nordea-fonden til indkøb af bålfad og pander samt 
solsejl til brug til udeaktiviteter. Dem glæder vi os til at købe og bruge næste år. 
 
Det nye friskolemagasin Fri er kommet og ligger i reolen på kontoret. I er velkomne til at 
tage et eksemplar, der er mange gode artikler om frie skoler i magasinet. 
 
Vi har sendt opkrævninger til kontingent til skolekreds rundt. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
mailto:kontoret@trundfri.dk


Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 

Vi har sagt farvel til Sofie, som d.1 November starter i ny børnehave, vi ønsker hende og 
hendes familie held og lykke fremover. 

Åben skole og børnehave torsdag d.7 november kl.16-18, hvis I kender nogen, som dette 
kunne være interessant for, har vi flere flyers i børnehaven. Der er desuden mulighed for at 
tilmelde sig spisning. Spisningen er fra kl. 17.30. Tilmeldingen kan ske via mail til 
kontoret@trundfri.dk eller på listen på Lines bord. Prisen er 20 pr. voksen og 10 pr. barn. 
Tilmeldingsfrist er på tirsdag. 

Fredag d. 29. november, holder vi bedsteforældredag. Vi mangler stadig kuverter med 
adresse og porto.  Vi skal have dem senest mandag d. 4. november, hvis vi skal være sikker 
på, de når frem. 

Flere børn i både børnehave og SFO mangler skiftetøj og sutsko. 

Der er flere, som ikke kan genkende deres madpakker, når de skal finde dem i køleskabet til 
frokost. Vi appellerer til, de selv sætter dem ind, og der er navn på. 

Hvis der er beskeder om morgen til eftermiddags-SFO, er man velkommen til at komme ned i 
børnehaven/morgen-SFO og give besked, eller ringe 62 27 22 66. 

 
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. 6. november (Karina) 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 8. november  2019 

mailto:kontoret@trundfri.dk
mailto:h-am@live.dk


  
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., Emilie 5., Izabella 
2. 

 
Rengøringshold fredag d. 22. november  2019 

  
Hold 
2: 

 

Janne Weller (Ea 5.) 

 

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

 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 
 


