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Nyhedsbrev uge 2, 2020 
 
Kalender 

  

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Det var dejligt igen at se alle eleverne efter en fortjent og lang juleferie. Alle havde alle fingre 
og var klar til at starte et nyt år. 
 
Året startede med flere nytårstaler, og vi fortsætter med dem, når 5.-6. klasse skal vise deres 
taler i uge 4 og 5. 
 
Vi har haft fuld knald på arrangementerne i december måned, og nu kommer januar, hvor vi 
til gengæld ikke har nogle arrangementer, men kan følge skemaet uden større ændringer. 
 
Vi håber, at I alle har fået kigget på de nye skemaer, så gymnastiktøjet kommer med den 
rigtige dag, og der er styr på, hvornår skoledagen slutter. 
 
Vi går dog i gang med forberedelserne til skolefesten og skoleteaterstykket. 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Vi minder om, at sidste frist for tilmelding til pasning i vinterferie (uge 7) er fredag d. 17. 
januar. Der hænger sedler, som I kan krydse af på. 

I uge 4 starter børnehaven svømning op for storegruppen. I vil høre nærmere. 

Så har vi fornøjelsen af Jette Simonsen, som er startet i praktik fra d. 6. januar og frem til d. 
31. januar. Jette er farmor til Emil bh.kl. og Victor 2. kl. 

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


Vi vil også præcisere, at udlånet af Gitte til Kværndrup børnehave drejer sig kun om 2 timer 
om formiddagen. Gitte er fortsat til stede resten af arbejdsdagen. 

Vedhæftet er ugeplan fra børnehaven og SFO-plan for december. 

Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 

_________________________________________________________________________ 

Orientering fra bestyrelsen 

Næste bestyrelsesmøde d. 27. januar 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften onsdag d. 15. januar (Teddy) 
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 24. januar 

  
Hold 
1: 

 

Susanne (Jenny 8.) 

 

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

 
Rengøringshold fredag d. 31. januar 

  
Hold 
2: 

 

Janne Weller (Ea 5.) 

 

Olivia 3., Tristan 5., Emma Silja 8., Christian 4., 
Sebastian 1., Charlie bh.kl. 

 
 
 
 


