
TRUNDERUP FRISKOLE OG BØRNEHAVE 
* Trunderup Gade 5 * 5772  Kværndrup *   * www.trundfri.dk * 

Tlf. Friskolen 622 722 59     e-mail:  kontoret@trundfri.dk 
Tlf.  Børnehave 622 722 66     e-mail:   tbh@trundfri.dk 

  
  

Nyhedsbrev uge 5, 2020 
 
Kalender 

  

Uge 6 - klasselæreruge (8-12.10) 
4. februar - fællesspisning i børnehaven 17.00 
6. februar - teater og skolefest 18-22 
7. februar - skolekredsmorgensang m. kaffe og brød 
uge 7 - vinterferie 
18. februar - intro-aften for Heartland-medhjælpere kl. 17-18 
19. februar - bowlingtur for klubben 
21. februar - fastelavn i skolen og børnehaven 
21. februar - danseaften 
22. februar - voksenfest (hvis I ikke kan danse, så se ovenfor) 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Vi har nu hoodies fra Sporten i Svendborg. Vi har hørt nogle sige, at de skulle være uden 
lynlås, hvilket vi nu har skaffet.  Det vil være muligt at komme forbi kontoret og prøve og 
bestille hoodies med navn og logo. Det kan også gøres på torsdag i forbindelse med 
skolefesten. Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt skaffer én, da de er dejligt 
synlige og passende at tage på lejrtur i til efteråret. 
 
På torsdag er det den store dag for mange børn med skolefest og teater. En dag de længe har 
set frem til. 5.-6. klasse spiller teater og dørene lukker kl. 18.00, så vi kan nå det inden festen 
for alvor går løs. Efter teaterstykket vil alle fra bh.kl. til 2. klasse kunne feste til 20.30 og 
4.-9. klasse til kl. 22.00. I finder invitationen vedhæftet mailen. 
Der er skoledag næste dag fra kl. 08.00, selv om vi godt ved, at nogle er lidt trætte. Det har de 
enkelte klasselærere lagt en plan for, så dagen blive lidt skånsom. Fredag klokken 12.10 
ønsker vi hinanden en god og velfortjent vinterferie. 
 

http://www.trundfri.dk/
https://www.heartlandfestival.dk/
https://www.facebook.com/events/2572568793028548/
https://www.youtube.com/watch?v=O9OU6sD6PDI&fbclid=IwAR1501JGEWnFATP4z93X873IB-p99sWXjRtTD5SAZa4TANMnQeFuX5SSLps
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498


Vi oplever, at vi hører om lus, børneorm og børnesår på skolen, men vi får ikke altid 
besked om det. Det er meget vigtigt, at kontoret får besked også, så vi kan skrive ud til alle, 
som er berørte af det. I øjeblikket florerer det desværre hos nogle, så I bedes være ekstra 
opmærksomme på hygiejne og behandling. 
 
Nogle har spurgt, hvornår første skoledag efter sommerferien 2020 er. Vi starter op igen 
mandag d. 10. august kl. 08.00. 
 
Tirsdag d. 18. februar kl. 17.00-18.00 vil der være en intro-aften for alle, der ønsker at blive 
Heartland-medarbejdere og/eller hjælpe til koordinering af frivillige. Vi opfordrer så 
mange som muligt til at komme, så vi kan stille et stort og stærkt hold. Det giver gode penge 
til vores lejrture. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Hele uge 6 har skolen emneuge, så alle børn kommer i SFO kl.12.10. Der er månedsplan for 
SFO vedhæftet mailen. 

På mandag starter vi et lille miniprojekt op i børnehaven omkring håndhygiejne. 
Miniprojektet er en forløber for de nye styrkede læreplaner og skal være med til at give 
børnene en bedre forståelse af vigtigheden af god håndhygiejne. 

Der er vinterferie i uge 7, og vi har åbent for dem, som er tilmeldt pasning. 

Der kommer lige et par datoer, I gerne må sætte et kryds ved: 

- 21. februar holder vi fastelavn i børnehaven. Skolen holder samme dag 
- 27. februar inviterer vi til forældremøde for alle dem, som ikke skal i forårs-SFO 
- 4. marts holder vi forældremøde for alle dem, som skal i forårs-SFO. Indbydelserne 

bliver hængt på garderobepladsen i den kommende uge. 

Hilsen personalet i børnehaven & SFO 

_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra bestyrelsen 
 
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. 

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


 
Næste bestyrelsesmøde d. 24. februar 
___________________________________________________________________ 
 
Næste klubaften onsdag d. 19. februar - bowlingtur (Lærke) 
Tilmelding skal ske til Lærke på 51901281 eller mail. Pris 25 kr - via MobilePay til klubbens 
nummer, som er 0697DK. Vi kontakter jer, hvis der er brug for hjælp til kørsel. 
___________________________________________________________________ 
 
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. februar 

  
Hold 
4: 

 

Anette (Mette 3.) 

 

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

 
Rengøringshold fredag d. 28. februar 

  
Hold 
5: 

 

Karina (Kristian 9.) 

 

Clara 5., Petra 7., Nicklas 6., Carl Theodor 2., Amalie 
bh.kl. 

 

http://annalaerke@hotmail.com/

