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Nyhedsbrev uge 36, 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 
 
Så er vi klar til lejrturen. Vi glæder os så meget til en rigtig god og oplevelsesrig uge. Det 
bliver så spændende at se de gamle vikingeskibe, kongernes grave i Roskilde Domkirke, og 
hvad vi ellers skal se. 
 
På mandag kl. 08.00 siger I farvel til børnene og så kommer vi hjem fredag på Kværndrup 
station. 
I kan se rejsemakkere i vedhæftede dokument. Gul gruppe er på Kværndrup station kl. 11.37 
på fredag. De andre grupper kommer med bus kl. 12.05. 
 
I vil løbende hver dag kunne følge os på vores Facebook-side.  
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
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. 
 

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


Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

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 16.9. : Didde 
___________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Rengøringshold fredag d. 4. september 2020 

  
Hold 
7: 

 

Tine Østertoft (Maja 9) 

 
Aksel 8., Tristan 6., Karl 6., Liva 6., Alba 4., Sebastian 2., 
Storm bh.kl. 

 


