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Nyhedsbrev uge 48, 2019 
 
Kalender 

  

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 
13. december - Børnehavepersonalekursusdag 
19. december - julebanko - gevinster ønskes 
19. december - børnejulefrokost - hjælp søges 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Så nærmer julemåneden sig kraftigt. Vi har gjort stort set alle forberedelser til at gøre det til 
den hyggeligste måned. Vi glæder os til at tænde adventskrans og pynte juletræ og fortælle 
julehistorie. 
 
Mandag er store klippe/klistre-dag. Vi gør opmærksom på, at skoledagen slutter kl. 12.10, når 
her er pyntet op og ryddeligt igen. Vi gør opmærksom på, at det slik, jeres børn medbringer, 
vil blive lagt i en fælles skål i klassen. 
 
Vi glæder os også til at arbejde hen imod vores juleteater og Luciaoptog. Vi vil i den 
forbindelse gerne høre fra skolekredsen, om der er nogen, som kunne tænke sig at give en 
hånd med i forhold til kostumer og kulisser, hvis vi får brug for det. 
 
Vi vil gerne sige tak for alle henvendelserne til at hjælpe til ved vores børnejulefrokost den. 
19. december. Vi har allerede tilsagn fra 6 personer, men vi hører gerne fra flere. Vi håber at 
kunne stable en ordentlig julefrokost på benene med både lune retter og dessert. 
 
Vi forventer at spille 20-25 spil banko d. 19. december, hvor vi vil sikre, at der er en gevinst 
til alle børn. Der har lige været afholdt banko for 5.-6. klasse til deres klassearrangement 
fredag d. 29. november. Der var alskens slags gevinster lige fra kager til lysestager, en and 

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


eller et spil krolf. Hvis I har lignende gode gaver liggende, som lige kunne passe til et 
bankospil, så må I meget gerne komme forbi kontoret med dem i løbet af måneden. Dog vil 
en and, levende eller død, nok ikke være en ideel gave til formålet. 
 
Alle har fået mulighed for at bestille klassefotos nu, og vi vil sende bestillingen af sted på 
mandag og give besked, når billederne kan afhentes. Vi afventer stadig svar angående, 
hvornår vi kan få hoodies til afprøvning. 
 
Vi har efterset alt glemmetøjet for navnemærker, og vi sender nu resterne til genbrug. 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Vi har haft en virkelig dejlig dag med alle bedsteforældrene, sikke en opbakning at få. Det 
skal I have tak for! 

Vi og alle børnene har glædet os rigtig meget til at få besøg fra jer. Børnene gav også en lille 
optræden med julesange, som de har øvet sig på, som kan ses på vores Facebookside. Der er 
også en del billeder fra selve dagen. 

Vi havde 3 aktiviteter: Juledekoration, juleklip og pizzabagning, og alle blev flittig besøgt. 
Dder var også plads til leg og hygge med sine bedsteforældre. 

På mandag starter vores juleeventyr for alvor, der er noget med nogen nisser og 
gave-trækning både i børnehaven og  SFO. 

SFO har i denne uge lavet juledekorationer, som også kan ses på vores Facebookside. 

Vi har dog nogen som mangler at komme med gaver, dem skal vi senest have på mandag 
d.2 dec. 

Vi har vedhæftet månedsplan for december i SFO og, som noget nyt, en ugeplan for uge 
49 i børnehaven. 

Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste skolekredsmorgensang m. brød er fredag d. 13. december, hvor der også vil være 
Luciaoptog og skoleteater. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 16. december 

https://www.facebook.com/trundfri/


___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 4. december (Alle) - der er julefrokost, alle medbringer én ret. 
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 20. december  2019 

  
Hold 
6: 

 

Niels (Aksel 7.) 

 
Jonas 4., Andreas 5., Alba 3., Sejr 5., Nor Star bh.kl. 

 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


