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Nyhedsbrev uge 47, 2019 
 
Kalender 

  

29. november - bedsteforældredag i børnehaven m. juleklip 
2. december - juleklippedag i skolen - skolekreds er velkomne til at hjælpe 
12. december - Luciaaften + teater for børn og forældre 
13. december - Skolekredsmorgensang m. brød og Lucia og teater 
19. december - julebanko - gevinster ønskes 
19. december - børnejulefrokost - hjælp søges 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Fredag havde vi besøg af Den kulturelle rygsæk, som er et tiltag FMK har lavet for at vise 
mere kultur til børn og unge i kommunen. Vores ældste elever havde været til workshop om 
torsdagen med Mund de Carlo, en dansk rapper, som gav koncert fredag for alle elever fra 5. 
til 9. klasse. Han kunne helt sikkert noget med det danske sprog, som var værd at høre, meget 
dygtig. Billeder og videoer kan ses på Facebook. 
 
Den 19. december kl. 10.30 vil vi gerne holde julefrokost på skolen for alle eleverne og 
børnehavebørnene. Vi vil gerne høre fra alle, der kunne tænke sig at hjælpe med at få stablet 
det på benene, forældre og skolekreds. Vi har brug for hjælp til borddækning,madlavning og 
oprydning/opvask. Ring gerne til Henning på 40681553 eller mail: skoleleder@trundfri.dk 
 
Vi vil gerne holde julebanko før julefrokosten den 19. december. Vi søger i den forbindelse 
gevinster. Det behøver ikke være noget særligt, bare det er børnevenligt. 
 
2. december er traditionelt den eneste dag i skoleåret, hvor eleverne må have slik med 
allesammen. Vi opfordrer til mådehold. 
Når der deles slik ud ved fødselsdage til klassen, så er reglerne, at det spiser man i klassen 
eller lægger i tasken og spiser hjemme. 
 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://rygsaek.fmk.dk/forside/
https://www.facebook.com/munddecarlo/
https://www.facebook.com/trundfri/
mailto:skoleleder@trundfri.dk


Vi vil lige minde om, at I har stadig én uge til at bestille klassefotos. De hænger 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. Ud over klassefoto følger 
et fjollebillede med. 
 
Vi har desværre endnu ikke fået hættetrøjer til afprøvning. Vi forventer at høre nærmere på 
mandag, så vil vi skrive ud, hvornår det er muligt at prøve dem. 
 
I næste uge lægger vi glemmetøj frem på bænkene i køkkenet. Når ugen er omme, så sender 
vi det til genbrug. 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Vi glæder os så meget til at få besøg af bedsteforældrene på fredag. Vi er godt i gang med 
at øve sange og har bl.a. lavet et "hånd-juletræ” og glimmer-kogler til dekorationer til de 
bedsteforældre, de kommer. 

Flere i børnehaven og SFO mangler at komme med gaver, vi kan trække her i december! 

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 

Så er det nyeste nummer af 5772 Kværndrup kommet, hvor der er 2 sider om 
Novemberudstillingen og 2 sider om os. Dejlige artikler om vores skole. Vi har desuden også 
2 artikler i Midtfynsposten.  
 
Næste skolekredsmorgensang m. brød er fredag d. 13. december, hvor der også vil være 
Luciaoptog og skoleteater. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 16. december 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 27. november (Susanne) 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 29. november  2019 

https://www.midtfynsposten.dk/midtfynsposten/Hygge-med-foraeldre-og-ny-skoleleder-paa-Trunderup-Friskole/artikel/425467


  
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 
4: 

 
Anette (Mette 3.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 13. december  2019 

  
Hold 
5: 

 

Karina (Kristian 9.) 

 

Clara 5., Petra 7., Nicklas 6., Carl Theodor 2., Amalie 
bh.kl. 

 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


