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Nyhedsbrev uge 46, 2019 
 
Kalender 

  

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 
 
Novemberudstillingen løb af stablen i weekenden med fint besøgstal og mange interessante 
kunstneres deltagelse. Vi selv deltog også og havde nogle fine værker med. Næste år vil det 
være 25-års jubilæum for udstillingen, så der vil den få endnu større opmærksom end i år. Vi 
er meget glade for udstillingen og håber, at vi fremover kan bidrage endnu mere til den. 
 
Vi har en masse dejlige klassefotos hængende på tavlen ved køleskabene i køkkenet. Det er 
muligt at købe sig et af disse billeder for 125 kr., som man kommer og lægger på kontoret. Så 
vil vi sørge for bestilling af billederne. Vi regner med at have listen liggende frem til fredag 
d. 29., hvorefter vi bestiller. 
 
Vi har desuden også flere, der har spurgt, om de kan bestille hættetrøjer med navn og logo, 
så vi har kontaktet Sporten i Svendborg og bedt om at få et eksemplar i alle størrelser fra 6 år 
til XXL samt i flere forskellige farver, som I kan komme og prøve. Prisen med tryk vil cirka 
blive 250 kr. Vi regner med, at I kan komme og prøve trøjerne fra onsdag d. 20. og frem til 
mandag d. 2. december, hvorefter vi bestiller trøjerne. Der vil komme til at ligge en liste på 
kontoret ved trøjerne, hvor I kan skrive størrelse, farver og navnet, der skal skrives på. 
 
I forbindelse med at vi har fået ny skoleleder, har fyens.dk været på besøg og lavet en fin 
artikel om Henning, som I kan læse i det her link. Vi er rigtig glade for den fine omtale. Vi 
vil også gerne opfordre jer til, når I ser på vores Facebookside, at I deler vores opslag, så vi 
kan blive mere synlige. 
 
Vi vil også gerne gøre opmærksomme på, at vi har mange forskellige Facebookgrupper, 
som vi vil opfordre jer til at deltage i. Ud over vores fælles Facebookside, findes der grupper 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/photos/pcb.2559824507449678/2559824247449704/?type=3&theater


for de enkelte klasser og børnehaven, samt mere uformelle grupper for mødre og fædre, som 
af og til inviterer til uformelle sammenkomster og andre arrangementer, som ikke lige 
vedrører skolen, børnehaven eller de enkelte klasser. 
Hvis nogen skulle have interesse i at deltage Trundfri Papas, kan de skrive til Henning, og 
hvis nogen vil være med i Trundfri Mamas, kan de skrive til Lærke. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Vi siger tusind tak for både glas, lysrester og knapper til børnehaven og SFO. Vi er sikre på, 
at I nok skal få at se, hvad vi ønsker at bruge det til. 

Husk sidste tilmeldingsfrist for pasning til jul og nytår er d. 22. november. 

Da vejret skifter, ønsker vi, at børnene har diverse overtøj med: varm trøje, hue, handsker og 
vinterstøvler, så vi kan give passende lag tøj på og tage af igen, som temperaturerne skifter. 

Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

Vi har netop sendt opkrævninger for skolekredsbidrag ud, og vi har også vedhæftet 
dokumentet i nyhedsbrevet. Vi vil gerne opfordre til, at alle bedsteforældre på skolen og i 
børnehaven får den at se, så de kan blive en del af nyhedsbrevet og deltage i skolens 
aktiviteter.  
 
Mindste bidrag er 100 kr. pr. år, hvorefter man vil kunne få tilsendt nyhedsbrevet og blive 
inviteret til skolekredsmorgensang og -morgenmad samt andre arrangementer som fx 
Luciaoptog og skoleteater. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 18. November 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 20. november (Thomas) 
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 29. november  2019 

  
Hold 
3: 

 

Mette (Oscar M. 8.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 6. december  2019 

  
Hold 
1: 

 
Anette (Mette 3.) 

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

 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


