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Nyhedsbrev uge 8, 2020 
 
Kalender 

  

22. februar - voksenfest (hvis I ikke kan danse, så se ovenfor) 

27. februar - forældremøde bhv. yngste børn kl. 16.30-18.00 
4. marts - forældremøde forårs-SFO-børn kl. 16.15-17.00 

 
Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Børn, der er i et trygt miljø og bliver mødt med gensidig tillid og alsidige aktiviteter, vil 
blive børn, der har tillid til andre, kender deres værd og tør sige til og fra. De tør give sig i 
kast med alle de forskellige ting, som deres liv kommer til at indeholde med troen på, at de 
nok skal lykkes. 
Det er et af vores mål med vores skole. Det er sådan, vi mener, børn bliver dygtige til at leve 
deres liv.  
Når to af de ældste piger i dag lige kommer forbi i salen efter tøndeslagning og bliver spurgt, 
om de ikke lige vil feje salen, så gør de det, som var det den mindste sag for dem og deltager 
i samtalen om dagen helt ligeværdigt med os voksne. Det er børn, der er parate til at gå ud i 
ungdomslivet. Børn vi er stolte af. De bliver til noget, for de ved, de er nogen. 
Når en dreng i 3. klasse uopfordret stiller sig frem foran alle til morgensang og, uden på 
nogen måde at være presset af situationen, leverer et brag af en book-talk til 100 mennesker, 
så ved vi, at vi er på rette vej.  
Det her kan I ikke få bedre nogensomhelst sted. Det skal vi værne om og huske at fremhæve, 
når vi taler om Trunderup Friskole og Børnehave. 
 
Efter en velfortjent vinterferie har vi igen været igang i denne uge. Det er dog ikke gået stille 
af sig i dag til Fastelavnsfesten. Kattene fik deres behørige slag og tøndernes karameller blev 
delt og tygget, og vi morede os alle over hinandens udklædninger og danseevner. Det var 
bare rigtig sjovt og hyggeligt. Vi har lagt billeder på Facebook til jer, så I kan få et lille 
indblik i dagen. 

http://www.trundfri.dk/
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/


Det blev til hele 4 kattedronninger: Amalie bh.kl., Sofia 3. kl., August 5. kl. og Emma Silja 
8. kl. De 4 kattekonger blev: William H. 2. kl., Josephine 3. kl., Stephan 6. kl. og Oscar J. 8. 
kl. 
De 4 kattekonger vandt også retten til at sætte deres navn og årstal på hver deres kat. Vi 
glæder os meget til at se de fine broderede indgraveringer. 
Vi havde også en del festlige kåringer. Billederne ligger på vores Facebook-side. 
 
Vi har nu i nogle uger haft hættetrøjer hængende på kontoret, og vi vil afgive bestillinger på 
fredag. Så hvis man vil have en hættetrøje med i denne ombæring, så skal den være bestilt 
inden fredag d. 28.2. Der vil blive en ny omgang sidst på året, så vi kan nå at bestille dem 
inden vores lejrtur i uge 36. 
 
Afleveringen af børn om morgenen kan nogle gange skabe en del kaos langs vejen, med biler, 
der holder langs træerne ved vejen. Vi vil henstille til, at hvis man skal være på skolen til 
morgensang eller i længere tid, at man så bruger vores parkeringsplads, så vejen langs 
skolen kan være så farbar som mulig, når alle de cyklende elever møder eller kører hjem. 
 
Ønsker du at være hjælper til Heartland Festivalen og dermed tjene penge til vores skole, 
skal tilmelding ske til Christina Hedal senest den 20. marts på mail 
christinahedal@hotmail.com. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende. 
Yderligere info omkring det at være hjælper er fremsendt i tidligere vedhæftede mail og ellers 
skriv direkte til Christina, hvis I har spørgsmål.  
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven 

Nyt fra børnehaven og SFO 

Velkommen tilbage efter vinterferien, alle er kommet godt i gang igen i børnehave og SFO. 

Vi har desværre lus, så I må gerne kæmme jeres børn. 

På vores tøjstativ med glemt tøj må T gerne kigge efter, om jeres børn har noget hængende. 
Flere er gode til at skrive navn i/på børnenes tøj og ting, dette gør det nemmere at hjælpe med 
at få tingene tilbage på rette plads. 

Vi har hængt en ny ferieplan op for påsken, denne vil vi gerne have svar på senest d. 13. 
marts. 

Husk vi har forældremøde for alle dem som IKKE starter forårs-SFO til april torsdag d. 27. 
februar kl. 16.30-18.00 - altså på torsdag. Vi glæder os til at se jer forældre! 

Vi har i dag holdt Fastelavnsfest med fastelavnsboller og tøndeslagning og mange flotte 
udklædninger. Vi har sunget fastelavnssange i vores rundkreds og børnene har været meget 

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


tålmodige, både med at lære sangene og stå i kø og vente på at slå til tønden og få deres 
fastelavnsbolle. I kan se billeder på vores Facebook-side. 

Årets kattedronning blev Noah og året kattekonge blev Storm. Tillykke til dem. 

Vedhæftet er næste uges plan for børnehaven og månedsplanen for SFO’en for februar. 

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. 26. februar (Thomas)  
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 13. marts 

  
Hold 
7: 

 

Lise (Agnes 9.) 

 

Matilde 9., Liva 5., William 2., Silas 4., Mira BH. 

 
 
 

https://www.facebook.com/trundfri/
https://da.surveymonkey.com/r/GVTJ9HM

