
Indhold: Lejrskole - sovegrej - opslag på FB -  coronarestriktioner - nye ansigter i 
børnehaven og SFO - glemmetøj 
 

Nyhedsbrev uge 37, 2020 
 
Kalender 

  

15. 9. - bestyrelsesmøde 
Uge 38 - hjemmebesøg hos børnehaveklassen 
1.10. - indskrivning til børnehaveklasse 
Uge 40-41 - teateruger 5.-9. klasse 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Vi har haft et brag af en lejrskole. Vi har set vikingeskibe, kongegrave og slotte og fået en på 
opleveren. Men vigtigst af alt har vi haft børn, som har haft tid til at være sammen med deres 
klassekammerater. Og de har været så gode. De har leget, spillet og hygget i et væk. Vi 
vender tilbage med en dejligt sammentømret flok, som både glæder sig til at se jer og til igen 
at kunne være lidt alene, men også har meget at fortælle og meget at snakke om, når de igen 
ses på mandag. 
 
Soveposer, liggeunderlag og andet, som måtte være blevet kørt hjem, vil blive lagt frem på 
gulvet i salen på skolen fra kl. 13.30. Det kan hentes der frem til kl. 16, hvis man skal have 
fat i det i dag. Ellers kan det afhentes på mandag. 
 
Vi vil gerne dele alle vores billeder fra turen, og hver klasselærer vil gerne skrive noget ud 
om turen i et ugebrev, men det bliver næppe i dag, så I bedes være lidt tålmodige, hvis I ikke 
har fået set så mange billeder. I stedet må I bruge jeres nysgerrighed på at få jeres børn til at 
fortælle. 
 
Jeg vil også gerne bruge lejligheden til at sige tak til alle lærere og forældrehjælpere for en 
fortrinlig indsats. Vi er et godt team, og alle har gjort deres til, at det har været en 
velgennemført tur med højt humør og overskud til at få alting med. 
 
Vi er klar over, at vi har rejst i coronaens skygge. Vi er også klar over, at vi kommer tilbage 
til en hverdag i et område, som har ført til nogle nye restriktioner. Vi kan meddele, at vi 
kommer hjem med en flok, hvor vi ikke har oplevet nogle symptomer på sygdom, mens vi 
har været afsted. Vi kan af gode grunde ikke garantere noget, men vi har ikke oplevet nogle 
symptomer. 

http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498


Vi forventer derfor på mandag at holde skole, som vi plejer. Vi opfordrer jer selvfølgelig til at 
være opmærksomme på symptomer og at overholde alle restriktioner. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Kathrine er startet i praktik og skal være her i 4 uger. Hun vil være i børnehaven om 
formiddagen og i SFO om eftermiddagen. Victoria er vikar for Gitte i SFO frem til 
efterårsferien pga. mange administrative ting. 
 
Glemt tøj vil vi hænge op på en snor ude ved lågen. Så I bedes huske at kigge, når I afleverer 
eller henter. 
Vi har nogle små forløb med bevægelse i salen på programmet, men de venter lidt pga. det 
øgede smittetryk i Kværndrup. I vil høre nærmere senere. 
Samme gælder for SFO, hvor der kan være enkelte aktiviteter, som bliver anderledes end i 
planen pga. smittetrykket. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

Ved bestyrelsesmødet d. 15. vil bestyrelsen afholde det virtuelt. Der vil vi tage stilling til, om 
vi ønsker at afholde forældrearbejdsdag, eller om vi på en eller anden måde kan få arrangeret 
nogle forældre til at komme og hjælpe med nogle af de mange opgaver, som vi efterhånden 
har brug for at få lavet. I vil høre nærmere, men I bedes stadig holde weekenden d. 3.-4. 
oktober fri i kalenderen. 
 
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. 

 
 


