
Indhold:  Julemåneden - risalamande - bankogaver - tilsynsførende - uhyggelige historier - 
overtøj - frugtordning - rengøringshold 
 

Uge 43-46 - skole-hjem samtaler 
Uge 46 - terminsprøver 7.-9. klasse 
16.11. - bestyrelsesmøde 
1. 12. - juleklippedag 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
 Vi er så småt i gang med julemånedens forberedelser. De forskellige lærere begynder at 
skrive ud om pakker og nisser i klasserne. Desværre bliver julemåneden noget begrænset i år. 
Det betyder, at vi ikke har teater. Vi har ikke deltagelse af forældre og bedsteforældre til 
vores juleklippedag d. 1. december. Vi har ikke fælles julefrokost for børnene. 
 
 Vi vil dog gerne høre fra nogle af jer, hvis I kunne tænke jer at levere noget risalamande, når 
vi vil afholde julebanko.  
 Ligeledes vil vi også gerne høre fra jer, hvis I, ligesom sidste år, har nogle småting liggende, 
som vi kan bruge i vores bankospil og mandelgaver. Det kan være alt fra nips og legetøj til 
småkager og julepynt.  
Vi påtænker at afholde julebanko m. julefrokost i form af risalamande torsdag d. 17. 
december, så dette er blot en indledende forespørgsel. I vil høre nærmere senere. 
 
 Så har vi haft 1. besøg af vores nye tilsynsførende, Eyvind Rosenvang, som var her hele 
formiddagen i dag. Han vil komme cirka 1 gang om måneden frem mod generalforsamlingen 
næste år. 
 
 Så er der igen i denne uge blevet oplæst uhyggelige historier til morgensang, og de var igen 
rigtig gode. De er vedhæftet, så I selv kan læse dem. 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
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http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498


 Efter en en kold og våd uge i sidste uge, så har vi arbejdet på at få en del forskelligt overtøj til 
børnenes på plads. 
I sidste uge valgte vi at sende alt fra garderoberne med hjem så I kunne få kigget på, hvad 
jeres børn mangler. Vi har fortsat nogle børn, som mangler diverse ting. 
Spørg evt. jeres voksen, hvad de vil anbefale til jeres barn. 
 
- Huer + vanter (gerne flere par, så vi kan skifte, hvis de bliver våde) 
- varm trøje 
- Flyverdragt 
- 2 sæt regntøj, gerne med fór i 
- gummistøvler med fór + vinterstøvler 
- sutsko/indesko 
- skiftetøj, især strømper og bukser 
 
 Vi oplever, der er flere som glemmer at få frugt med til grupperne, så I bedes tjekke op på, 
hvornår jeres barn får med, kig evt på skiltet ved lågen. 
 
Hvis I afleverer mellem 8-9, må I meget gerne give jeres børn overtøj på hjemmefra. Dette vil 
være en stor hjælp for personalet, da vi alligevel er udenfor på det tidspunkt. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 16.11. 
___________________________________________________________________ 
 
 Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
 Rengøringshold fredag d. 13. november 2020 

 
Rengøringshold fredag d. 20. november 2020 

 
Rengøringshold fredag d. 27. november 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. 

 
Hold 
6: 

 
Christina Hedal 
(William 3.) 

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



 
 

  
Hold 
7: 

 

Tine Østertoft (Maja 9) 

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


