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Nyhedsbrev uge 50, 2019 
 
Kalender 

  

uge 51 - klasselæreruge (8-12.10 for alle) 
19. december - julebanko og 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 
 
Skulle nogen være gået glip af det, så har vi lagt vores Luciaoptog op på Facebook og 
Instagram, der er også billeder fra juleteater. 
Det er som altid en fornøjelse at se, hvor meget eleverne kan, når de skal vise det til jer. Vi er 
stolte af, at vi er med til at skabe sådan nogle dejlige børn og unge. Det er dejligt at se, 
hvordan de tager ansvar og tør stå frem, det er noget, de bliver glade for at kunne tage videre 
med sig i livet. 
 
Næste uge er sidste skoleuge i dette kalenderår. Ugen er en klasselæreruge, så alle har fri kl. 
12.10 hver dag. 
På torsdag har vi julebanko med gevinster. Og vi har børnejulefrokost for alle børn helt fra 
det yngste børnehavebarn til de ældste, godt hjulpet på vej af forældre og bedsteforældre, som 
kommer og hjælper. 
 
Fredag har vi sidste skoledag, hvor Malene Aastrup, præst i Valgmenighedskirken i 
Ryslinge, kommer og holder gudstjeneste, og vi kan få sagt god jul til alle og især til Nina, 
som efter jul vil være på barsel. Vi ønsker hende og hendes familie en god jul og barsel samt 
held og lykke med den lille ny og glæder os til at se dem igen. 
 
Så har vi fået klassebilleder, som I kan hente på kontoret fra på mandag af. 
 
I bedes venligst tage jeres børns ekstra tøj mv. med hjem inden juleferien. 
_________________________________________________________________________ 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/
https://www.instagram.com/trundfri/?hl=da


 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Vi siger tak for hjælpen i forbindelse med vores pædagogiske dag. Vi hører fra “vikarerne”, 
at pasningen forløb ganske betryggende, og vi glæder os til at komme tilbage og høre om, 
hvordan det var med “nye voksne”. 

Vi har været oppe på skolen hele 2 gange og se teater. Det var sjovt og mange børn glæder 
sig, til det er deres tur, når de er startet i skolen. 

Allerede på fredag vil det måske være sidste pasningsdag for nogle, og I forbindelse med jul, 
vil vi gerne have, hvis I rydder jeres børns pladser helt hen over ferien. 

På torsdag holder vi børnejulefrokost sammen med skolen ved ét stort langbord, så I skal 
ikke have madpakker med torsdag og fredag. 

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 

Vi vil gerne sige tak til skolekredsen for dette års bidrag. Vi er glade for, at I fortsat vil støtte 
os, ikke bare økonomisk, men også med en hjælpende hånd, når vi har brug for det. 
 
Vi ønsker fortsat at styrke vores skolekreds, hvorfor vi har vedhæftet et dokument til dette 
nyhedsbrev, som vi gerne så, at alle forældre til børn i skolen og børnehaven gav børnenes 
bedsteforældre, så de også fik muligheden for at blive en del af vores fællesskab. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 16. december 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 8. januar (Lærke) - ikke mere klubaften i 2019. 
___________________________________________________________________ 
 
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 
7: 

 
Lise (Agnes 9.) 

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

 
Rengøringshold fredag d. 17. januar 2020 

  
Hold 
8: 

 
Tine (Maja 8.) 

 
Karl-Emil 5., Magnus/Mikkel 8., Oscar J 8., Karl 5., 
Victor 2., Ditlev bl.kl. 

 


