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Trunderup, den 12. november 2019
Kære skolekredsmedlem
Så er det igen tid for opkrævning af det årlige bidrag for medlemskab af skolekredsen.
Vi håber, at I vil forlænge medlemskabet, ligesom vi håber, at tidligere forældre har
lyst til at tegne et sådant medlemskab.
I kan indbetale bidraget på skolens konto i Andelskassen: 5975-5000227 - helst inden
15/12. I er også meget velkomne til at kigge forbi skolen og betale kontant.
Minimumsbidraget udgør kr. 100,-.
Husk, at vi den 1. Fredag hver måned inviterer jer skolekredsmedlemmer til at deltage
i morgensangen. Vi nyder, at have besøg af jer og håber, at I bliver ved med at bakke
op om denne begivenhed – inviter gerne naboen med, der er plads til flere … Vi synger
et bredt udvalg af de sange, som vi normalt synger.
Morgensang starter kl. 8.00, og den varer en halv times tid. Efter morgensang byder
vi på en kop kaffe og et rundstykke. En rigtig god lejlighed til at få hilst på hinanden.
Sæt i øvrigt kryds i kalenderen fredag, den 13. December 2019 kl. 8:00, hvor vi
inviterer til morgensang og Luciaoptog.
Skolens ugentlige nyhedsbrev udsendes pr. mail, og er I ikke allerede er med på listen,
er I velkomne til at sende en mail til k
 ontoret@trundfri.dk.
Nyhedsbrevet er en rigtig god mulighed for at følge med i skolens hverdag og
aktiviteter hen over året, også selv om man ikke længere har sin daglige gang på
skolen.
I kan også finde tidligere nyhedsbreve og mange andre informationer om skolen på
www.trundfri.dk.
I kan ligeledes følge skolens hverdag på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Trunderup-Friskole-og-B%C3%B8rnehave/4077141
82660732?fref=ts

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Trunderup Friskole & Børnehave
Janne Weller
Bestyrelsesformand

