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Nyhedsbrev uge 3, 2020 
 
Kalender 

  

6. februar - teater og skolefest 18-22 
 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Vi har i denne uge haft book-talks, hvor både lærere og elever har været “på gulvet” til 
morgensang og fortalt om de bøger, de læser. Det har været dejligt at se, at selv børn i 
børnehaveklassen tillidsfuldt stiller sig foran alle andre og fortæller, om deres læseoplevelser. 
Når vi har tillid og tryghed som værdier, så ses det tydeligt dér.  
 
Så starter vi på morgensangsmakkerlæsning på onsdag, hvor den ene i makkerparret læser 
højt for den anden. Tirsdag og torsdag har vi nytårstaler på programmet med eleverne fra 5. 
og 6. klasse. Det sker også i næste uge til morgensang. 
 
Vi har nu fået hentet hoodies fra Sporten i Svendborg. Det vil være muligt fra på tirsdag at 
komme forbi kontoret og prøve og bestille hoodies med navn og logo. Der vil komme en 
særskilt meddelelse ud med alle detaljer. 
 
På Facebook har vi lavet et opslag, hvor vi søger efter tidligere elever, som vil fortælle om, 
hvordan det var at gå her, og hvad de synes, de har fået med sig fra Trunderup Friskole. Det 
skal bruges til annoncering. Vi vil meget gerne have, hvis I vil dele opslaget, så vi kan 
komme så langt omkring som muligt med det. 
 
Voksenfesten nærmer sig. Vi vil gerne være endnu flere end sidste år, og alle nye er meget 
velkomne. Festen er lørdag den 22. februar. I kan finde invitationen vedhæftet mailen. 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

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


Nyt fra børnehaven og SFO 

På mandag d.20 starter svømning op for alle førskolebørn, der er hængt sedler op på 
børnenes pladser. De skal senest være her til kl. 8, så de kan deltage i morgensang, og så 
kører vi efterfølgende til svømmehallen. I denne forbindelse mangler vi nogle af vores 
selepuder, så kig gerne, om I skulle have en af vores liggende. 

Torsdag havde vi brandøvelse sammen med skolen. Det var ikke alarmen som gik, men en 
klokke, der blev ringet med. Alle børn var blevet forberedt inden. Så når klokken ringede, 
skulle alle stille og roligt tage jakke og støvler på, og så gå ud til lågen Når vi alle var samlet, 
kunne vi gå til arenaen på skolen. Alle var så gode og var vildt hurtige til at komme ud. 

Vores legepladser, både børnehavens og skolens, er ret våde og mudrede, så overtøjet bliver 
hurtigt vådt. Tag det gerne med hjem om eftermiddagen så det kan tørre og være klart til 
næste dag. Dette gælder også støvlerne. Vores tørreskab er mest til huer og handsker, og det 
må ikke være tændt, når vi ikke er her.  

Sørg også for at fylde op med skiftetøj. Vi mangler også noget af det skiftetøj, der er 
børnehavens. 

Vedhæftet finder I ugeplanen for børnehaven i uge 4. 

Hilsen personalet i børnehaven / førskole / SFO 

_________________________________________________________________________ 

Orientering fra bestyrelsen 

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

 



Rengøringshold fredag d. 7. februar 2020 

  
Hold 
8: 

 
Mette(Oscar M. 8.) 

 
Stephan 6., Julie 9., Noa 7., Sofia 3., Marius 1., Elias 3. 

 
 
 
 
 
 


