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Nyhedsbrev uge 4, 2020 
 
Kalender 

  

6. februar - teater og skolefest 18-22 
7. februar - skolekredsmorgensang m. kaffe og brød 
uge 7 - vinterferie 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
At stor møder lille og omvendt er en af vores pædagogiske grundideer. Vi gik i gang med 
morgensangsmakkerlæsning i onsdags. I kan se billeder derfra i opslaget på Facebook.  
Det giver så meget, at samle store og små elever om samme opgave. De store får automatisk 
et ansvar og lærer i den rolle en masse om, hvordan de skal opføre sig, og at der er 
forventninger til dem. De små ser i samme situation, hvad de skal kunne og mærker, at andre 
end de voksne helt naturligt også tager hånd om dem. Man kunne tro, at det foregår alle 
steder, men de er noget særligt for vores skoletype. Endnu en af de ting, vi skal være bevidste 
om, når vi fortæller om vores dejlige skole. 
 
Vi fortsætter også vores book-talks over de næste uger, så vi vil meget gerne opfordre til at 
jeres børn kommer med en bog, som de ønsker at fortælle om til morgensang. De skal bare 
henvende sig til deres dansk- eller klasselærer. 
 
Tirsdag og torsdag viser vi de sidste af 5.-6. klasses nytårstaler 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. 
 
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. 
 

http://www.trundfri.dk/
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/posts/2711669552265172
https://www.facebook.com/trundfri/posts/2711669552265172
https://www.facebook.com/trundfri/


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 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Vi byder velkommen til Amalie, som startede i SFO i mandags i 2 ugers praktik. 

Jette, som er i praktik i børnehaven, har sidste dag d.31.1.2020. Vi har været meget glade for 
at have hende og ønsker hende al mulig held og lykke. 

Hvis der skal holdes fødselsdag for dem, som går i SFO i SFO-tiden, vil personalet meget 
gerne vide besked i god tid, så vi ved det ift. eftermiddagsmad og personaletimer. 

I børnehaven mangler vi stadig lidt selepuder og lidt af vores skiftetøj. 

Hilsen personalet i børnehaven & SFO 

_________________________________________________________________________ 

Orientering fra bestyrelsen 

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

  
Hold 
3: 

 
Mette (Oscar M. 8.) 

 
Stefan 6., Julie 9., Sofia 3., Marius 1., Elias 3. 

 
Rengøringshold fredag d. 21. fenruar 



  
Hold 
4: 

 

Anette (Mette 3.) 

 

August 5., Ann-Louise 8., Alfred 1., Lasse 8., Anton 7., 
Laura 2. 

 
 
 
 
 
 


