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Nyhedsbrev uge 49, 2019 
 
Kalender 

  

12. december - Luciaaften + teater for børn og forældre kl. 18-20 
   (kl. 17.30 for bh.kl + 1.-2. kl.) 

13. december - Skolekredsmorgensang m. brød og Lucia og teater kl. 8-10 
13. december - Børnehavepersonalekursusdag 
uge 50 - klasselæreruge (8-12.10 for alle) 
19. december - julebanko - gevinster ønskes 
19. december - børnejulefrokost 
20. december - sidste skoledag før jul med julegudstjeneste 
6. januar - første skoledag efter juleferien 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Det kan ikke købes bedre for penge noget andet sted, når vi sidder til en hyggelig 
morgensang en fredag morgen og synger i fællesskab. Det er smukt, givende og trygt. Det 
bringer glæde resten af dagen. Det er og bliver vores fælles kerne. Lyt og glæd jer over at 
være med. Link til Facebook her. 
 
Vi øver og øver os i denne og næste uge, så vi er helt klar til torsdag og fredag til teater og 
Lucia. Vi starter kl. 18.00, mens nisserne kommer 17.30 og gør klar. Mellem teater og 
Luciaoptog vil det være muligt at købe æbleskiver og gløgg mm. i køkkenet og sidde i nogle 
af klasselokalerne og snakke lidt.  
Vi glæder os også til at vise det for skolekreds, bedsteforældre og børnehaven fredag morgen 
fra kl. 8. 
 
Så vil vi gerne sige tak for opbakningen til vores børnejulefrokost-arrangement. Vi glæder 
os til det. Vi kan stadig godt bruge nogle gevinster til vores bankospil. 
 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/videos/537239593521952/?__tn__=kC-R&eid=ARAZke_2MRtT5kWB1h3og8DX8FwMLshADH-UmoWBkCPsleVgBhsCcUSuN0aWpPqtoL5wb9k4kuMlykiR&hc_ref=ARQawLfWcmV4rbKebrJ299YOk1plexpRvYG1qW1cZURjRn4oXUIaz_-8mYg0t8voUh4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDtKpvpYyjBEH1Anj-Db0X3QDXhW_Sq7gc4v40O1knRoIbTbAOnkET2bd9iKW_xTQ5TPzXxs9cetg9_719-RPXkhKDuosUG0ZGhx_qML2G09ee8EZ1S5yul606AxRr9pYSLs2uCNrSGOLWRHtNc4o3exUZ0nnv5pJTrKM9r-7octmWkaMWhAbMfY4Q97qf_y7uoe8LLa3Nz8p0ZwgMCfJLMY6bo9ExSQlwNXcVm7YLCVOdD9ervl_uvTwKLixoPeWn93dhh2g1cDnQYHbSfqUVuk2FaaDaBobsXtm2SYu7LWuTlcYOyB-WPBhj2zowbXRranRA2Uze51DaRZ71OjstrDTjvzyiHxBgQBg


Vores mulighed for bestilling af hættetrøjer er blevet forsinket, så vi må desværre skrive, at 
vi ikke når at bestille før jul. Klassefotos er bestilt og på vej, I vil høre nærmere. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Vi byder Vigga og Mattis, som startede i mandags i børnehaven, velkommen. På mandag 
starter Johanne i børnehaven, også velkommen til hende! 

Vi har startet en hyggelig december måned op med klippe klistre, julegaver, nisser og 
nissegaver. Flere børn venter spændt/utålmodigt på at få nisserne Pil og Pjok med hjem. 

På torsdag d. 11 holder vi nisse-rundkreds allerede kl. 8.45, da vi kl. 9.15 er inviteret op på 
skolen og se generalprøven på teaterstykket. 

Som I jo ved afholder al fast personale i børnehaven og SFO pædagogisk dag fredag d. 13. 
december. Vi vil have fast personale på til kl. 8, og så er der vikarer resten af dagen. Hvis I 
har mulighed for at hjælpe hinanden med legeaftaler eller tager fridage, så giv os besked. 

Fredag d. 13. har vi ikke maddag, så de børn som kommer, skal have madpakker med i 
børnehaven. 

Planen ser sådan ud: 
Formiddag: Henning, Ida og Darren 
Eftermiddag: Vibeke (Sonjas mor) og Line 
SFO: Thomas og Darren 

Se gerne vores SFO-plan som er vedhæftet her i nyhedsbrevet eller hænger på tavlen ind til 
SFO. 
Børnehaven er også begyndt med ugeplan. Denne kan ses på tavlen i børnehaven og her i 
vedhæftning. 

Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 
_________________________________________________________________________ 

Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste skolekredsmorgensang m. brød er fredag d. 13. december, hvor der også vil være 
Luciaoptog fra kl. 8 og teater fra kl. 9.15. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 16. december 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 8. januar (Lærke) - ikke mere klubaften i 2019. 



___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 10. januar 2020 

  
Hold 
4: 

 
Lise (Agnes 9.) 

 
Mathilde 9., Liva 5., William 2., Silas 4., Mira bh.kl. 

 
 
Med venlig hilsen 
Trunderup Friskole & Børnehave 


