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Nyhedsbrev uge 35, 2020 
 
Kalender 

  

Uge 37 - lejrskole mandag-fredag 
17.9. - fællesspisning i børnehaven 
Uge 38 - hjemmebesøg hos børnehaveklassen 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Næste uge vil stå i lejrskoleforberedelsens tegn. Jeres børn vil blive informeret og forberedt med 
information omkring dagene og udflugternes indhold. Vi vil sikre os, at alle børn er klar over, hvordan 
ugen kommer til at forløbe. Vi glæder os rigtig meget, for vi er sikre på, at det bliver en fantastisk tur. 
 
Vi har lavet en pakkeliste og en morgensangsmakkerliste. Pakkelisten vil komme i en særskilt mail, 
og morgensangsmakkerlisten får I, når børnene er blevet informeret på mandag.  
Det bliver sådan, at alle møder kl. 08.00 på skolen på mandag, så I skal ikke bekymre jer om at nå 
toget, eller hvordan I får sagt farvel. Det kommer til at ske på skolen før kl. 8 som sædvanlig. 
 
Med hensyn til oppakning, så skal liggeunderlag og sovepose være afleveret på skolen senest 
torsdag. Man kan medbringe enkeltmands luftmadras, men ikke foldmadrasser og lignende, for det 
har vi ikke plads til at transportere. Alle ting, som skal med på lejrturen, skal have NAVN PÅ. 
Rejsetasken skal bestå af max. én rygsæk og én pose, gerne kun rygsæk.  
 
Alle informationer, som vi skal være opmærksomme på, skal skrives pr. mail til klasselærerne. 
 
Yderligere informationer omkring lejrturen vil følge i særskilt mail først i næste uge. 
 
Under turen vil vi lægge billeder og opslag op på Facebook løbende. 
 
Vi glæder os til en god og lærerig lejrtur. 
_________________________________________________________________________ 
 

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


Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Så er vi igen i gang med månedsplan for SFO og ugeplaner for børnehaven. I kan finde dem 
vedhæftet denne mail. 
I bedes være opmærksomme på, at vi er på vej imod efterår, så I skal have styr på sutsko, udesko, tøj, 
overtøj og regntøj. Husk, at der skal navn i alt tøj og sko. 
 
Fællesspisningen i børnehaven er blevet flyttet til den 17. september samme tid. Husk at tilmelde jer 
igen. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har haft konstitueringsmøde og har konstitueret sig således: 
 
Formand Troels Hedal Jensen 
Næstformand Janne Weller 
Kasserer Maja Stilhøj Jensen 
Sekretær Birgitte Rosenberg 
Medlem Katja Lorentzen 
Medlem Anette Madsen 
Medlem Jacob Hessellund 
1. suppleant Gitte Schrøder 
2. suppleant René Nissen 
 
Vedhæftet er referatet fra generalforsamlingen 15. august. 
 
Der vil blive indkaldt til arbejdsdag d. 3.-4. oktober, så sæt dagen af i kalenderen. Det er altid rigtig 
hyggeligt. 
 
Næste bestyrelsesmøde 15.9. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften 2.9. : Susanne 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 4. september 2020 

  
Hold 
3: 

 

Anette Madsen (Mette 
4.) 

 
Ann-Louise 9., Nicklas 7., Cabrina 7., Clara 6., William 
4., Emma 4., Mira 1. 

 
Rengøringshold fredag d. 18. september  2020 



  
Hold 
5: 

 

Karina Andersen 
(Karen 8.) 

 

Jacob 8., Anna 6., Andreas L 6., Emilie 6., Sofia 4., 
Alfred 2., Aya bh.kl, Topper bh.kl. 

 
Rengøringshold fredag d. 25. september 2020 

  
Hold 
6: 

 

Christina Hedal 
(William 3.) 

 
Magnus/Mikkel 9., Stephan 7., Christian 5., Karla 4., Carl 
Theodor 3., Ditlev 1., Sonja bh.kl. 

 


