
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 6, 2020 
 
Kalender 

  

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 
 
Hold da op for et brag af en skolefest og et superfint teaterstykke! Og ungerne skal roses for 
at være så gode til at feste. Ingen skærmydsler eller sure miner. Og alle være rigtig 
hjælpsomme, da der skulle stilles op, ryddes op og passes bar. Det er nogle fantastiske unger, 
der er gode til at deltage i det hele. 
Der var smil og glade unger med sang og dans hele aftenen. I skal ikke snyde jer selv for de 
dejlige billeder og videoklip på Facebook.  
Det bliver skønt at gå på ferie med det i bagagen. Ganske velfortjent. 
 
Det er dejligt at se så mange bestille hættetrøjer. Vi vil gerne kunne sende alle elever af sted 
i en trøje med navn og logo, når vi skal af sted på lejrskole til efteråret. Bestillingssedlerne 
ligger der endnu, og bestillingen vil blive foretaget omkring 1. marts. 
 
Vi oplever nogle elever, der ikke går i SFO, som er så glade for at gå i skole, at de møder ind 
tidligt. Det er således, at der først er personale på skolen fra kl. 07.45, hvorfor det ikke er 
muligt at komme på skolen før, med mindre man aftaler det med kontoret. Selv om man er 
gammel nok til at være alene hjemme, så er man ikke gammel nok til at være på skolen uden 
opsyn. Vi tilbyder derfor, at hvis man skal være på skolen, så skal man være tilmeldt 
morgen-SFO de dage det drejer sig om. Det koster 25 kr. pr. dag. Man vil heller ikke kunne 
opholde sig i klasselokalerne, da de skal gøres rene, men man skal være på Videnstorvet. 

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
https://www.facebook.com/trundfri/


 
Vi ønsker jer alle en god vinterferie og glæder os til at se jer igen og høre om den. 
 
Når børnene efter endt undervisning bliver siddende og venter på at blive hentet, så skal vi 
på kontoret også vide det på forhånd. Vi oplever nogle børn, der er ældre end, de går i SFO, 
sidde i timer, når vi ved, at de på den tid sagtens kunne være cyklet eller gået hjem. Når jeres 
børn er her uden jer, så har vi ansvaret for dem. 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Så er det blevet tid til vinterferie, vi ønsker jer som holder fri en god ferie! Forhåbentligt kan 
vi få lidt vinter i den kommende uge. Børnehaven og SFO'en har åbent for dem som er 
tilmeldt. 

Børnehaven har torsdag været oppe og se 5.-6. klasses generalprøve på Gummi T. De var 
vildt gode, og det var børnehavebørnene også til at sidde stille og følge med. Alle var enige 
om , at det var ret synd for Gummi T, at han fik buksevand og blev drillet. Og ikke så få 
skulle lige høre bagefter, om næseblodet var maling. 

Alle må meget gerne tømme deres garderober og kasser både i børnehaven og SFO. 

Vi har hørt, at der var kæmpe opbakning til fællesspisning i tirsdags, næsten 50 var dukket 
op. Det havde været super hyggeligt for både børn og voksne, med en masse lækker mad. Det 
er dejligt at høre, at der er så stor opbakning. 

Da vi skal til gymnastikopvisning d. 14. marts kl. 12 i Kværndruphallen, ønsker vi i denne 
forbindelse, alle børn medbringer en hvid t-shirt, som vi må dekorere på, senest fredag d. 
21. februar. 

Vi er kommet godt igang med vores miniprojekt om håndhygiejne, vi har bl.a. læst bogen 
Buster Baktus og snakket om, hvor vigtigt en god håndhygiejne er. Alle øver sig i at stå i kø, 
de ældste øver sig i at gå op på gangen. 

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. 
 
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. 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. 

 
Rengøringshold fredag d. 6. marts 

  
Hold 
6: 

 

Niels (Aksel 7.) 

 
Jonas 4., Andreas 5., Alba 3., Sejr 5., Nor Star bh.kl. 

 

https://da.surveymonkey.com/r/GVTJ9HM
http://annalaerke@hotmail.com/

