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Nyhedsbrev uge 10, 2020 
 
Kalender 

  

9. marts - fællesmøde mellem bestyrelse og personale 
10. marts - fyraftensfremlæggelser af projektopgaver 9. klasse 17-19 
11. marts - Edit24-filmgalla på Tingagerskolen kl. 12.30-14.30 
11. marts - Generalforsamling Trunderup Bylaug kl. 18.00-19.00 
14. marts - Gymnastikopvisning Kværndrup IF kl. 12.30 
20. marts - fredagsdans kl. 19-21.30 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Så fik vi valgt, hvilken film 5.-6. klasse skal deltage med til filmgalla på onsdag. I kan se  
vores film på dette link. Det har været nogle stolte elever, der har fremvist deres film, og I 
skal nok få at høre, hvor mange priser, vi hiver med hjem fra gallaen. 
 
Jeg har tidligere skrevet rundt, at vi desværre har måttet opsige Louise Klemme. Det er nu 
sådan, at Louise har fået job på Ollerup Friskole, så stort tillykke til hende. Dog er det 
sådan, at hun skal starte allerede d. 25. marts, så vi må sige farvel til hende allerede om 2 
uger. I hendes stilling indtræder Celina frem til sommerferien. 
 
Når I afleverer om morgenen, så må I ikke holde langs træerne ved vejen, men skal bruge 
vores parkeringspladser. 
 
Ønsker du at være hjælper til Heartland Festivalen og dermed tjene penge til vores skole, 
skal tilmelding ske til Christina Hedal senest den 20. marts på mail 
christinahedal@hotmail.com. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende. 
Yderligere info omkring det at være hjælper er fremsendt i tidligere vedhæftede mail og ellers 
skriv direkte til Christina, hvis I har spørgsmål.  
_________________________________________________________________________ 
 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.youtube.com/channel/UCs0gZNT3E0ozIdB5e4nQf4A/videos


Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Hvis I ikke har hørt eller set det, har vi fået ny Facebook-side, som kun er for børnehaven. 
Følg gerne med i jeres børns hverdag her og del den meget gerne. 
 
I børnehaven er vi ved at være færdige med de fine T-shirts børnene skal have på til 
gymnastikopvisning d. 14.3. Vores banner er også fundet frem og ved at blive gjort klar! 
Vi mødes til indmarchen kl. 12.30 og skal på gulvet kl. 14.20. Alt dette står også på den 
seddel, I har fået med hjem. Vi øver sammen med jer forældre onsdag d. 11.3. kl. 16.00. 
Det er meget nemt at gå til for alle. 
 
Onsdag eftermiddag kom de kommende førskolebørn og deres forældre for at høre lidt om, 
hvad det vil sige at gå i forårs-SFO, hvor de også fik set deres nye klasselokale. 
Alle er spændte og glæder sig, både børn og voksne. Det vil være Mette og Maria, som vil 
tage forårs-SFO’en. 
 
Vi søger: 
- Lysrester i forskellige farver 
- Vores skiftetøj i børnehaven 

Vi oplever af og til, at vi har brug for vikarer akut eller i længere tid. Vi vil derfor gerne høre 
fra jer, om I har kendskab til nogle, som kunne tænke sig at blive tilknyttet som vikar i 
børnehaven og/eller SFO. 

Hilsen personalet i børnehaven & SFO 

_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 
Bestyrelsen indkalder til arbejdsdag lørdag og søndag d. 18.-19. april fra kl. 9 til 15. I vil 
høre nærmere i en særskilt mail, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Trunderup Bylaug holder generalforsamling onsdag d. 11. marts kl. 18.00 på friskolen. 
De vil rigtig gerne se flere som kunne tænke sig at deltage og være med i bestyrelsen i 
Bylauget og holde aktiviteterne i live. For yderligere information henviser vi til formand 
Hans Madsen på telefon 21709385. 
 
Trunderup Friskole og Børnehave holder generalforsamling tirsdag d. 21. april med 
foregående forårskoncert af vores elever samt fællesspisning. 
 

https://www.facebook.com/pg/trunderup/posts/?ref=page_internal


Bestyrelsen vil gerne bede alle forældre i skolen og børnehaven om at besvare et kort 
spørgeskema i dette link. Vi ønsker så mange som muligt besvarer. Undersøgelsen er et led i 
vores PR-arbejde. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 23. marts 
___________________________________________________________________ 
 
Næste klubaften onsdag d. 18. marts (Didde) 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 13. marts 

  
Hold 
7: 

 

Lise (Agnes 9.) 

 

Matilde 9., Liva 5., William 2., Silas 4., Mira BH. 

 
Rengøringshold fredag d. 20. marts 

  
Hold 
8: 

 

Tine (Maja 8.) 

 

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

 
Rengøringshold fredag d. 27. marts 

  
Hold 
1: 

 

Susanne (Jenny 8.) 

 

William 3., Karla., Jacob 7., Stine 8., Emilie 5., Izabella 2. 

 
 
 

https://da.surveymonkey.com/r/GVTJ9HM

