
Indhold:  Jæger-besøg - uhyggelige historier - indgang på skolen - banko-gaver og 
risalamande - mail vedr. afstemning - Facebookopslag i grupperne - rengøringsplan 
 

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 
 
 Denne uge har været en lidt anderledes uge for en del af vores børn. Bl.a. har de ældste haft 
terminsprøver, som de kom fint igennem og 3.-4. klasse har haft besøg af nogle jægere, som 
medbragte døde fasaner, ænder og en hare, som eleverne selv skulle flå og klargøre til 
tilberedning.  
Det var en stor oplevelse for dem, som aldrig har haft dyr fra andet end køledisken i 
hænderne, men de nød hvert et sekund af det, og vi siger mange tak for besøget og kom gerne 
igen. 
 
 På grund af terminsprøverne, som skulle foregå i salen, hvor vi har morgensang, var vi 
desværre ikke i stand til at nå vores uhyggelige historier, selv om det var fredag d. 13. Vi må 
tage dem på mandag, og så vil de være vedhæftet næste uges nyhedsbrev. 
 
 Vi oplever af og til forældre, som går ind på skolen. Det er ikke tilladt at gå ind på skolen 
uden en konkret aftale. Vi har fortsat behov for at begrænse antallet af udefrakommende så 
meget som muligt. Det betyder, at man ved afhentning af børn skal vente udenfor. Vi ved, at 
det kan være svært at være sikker på, at børnene får alting med hjem, men så skal I henvende 
jer til personalet og lade det tage den tid, som det tager børnene at få styr på deres ting 
sammen med personalet. 
Vi har i den forbindelse indkøbt nogle ringeklokker, som vil blive sat op ved 
indgangsdørene, så I kan være sikre på, at I kan få kontakt til personalet, når I kommer for at 
hente jeres børn.  
 
 Vi ønsker stadig at høre fra jer, hvis I ligger inde med mulige banko-gaver eller ønsker at 
lave lidt risalamande til d. 17. december. 
 
________________________________________________________________________ 

Nyhedsbrev uge 46, 2020 
 
Kalender 

  

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


 

Orientering fra børnehaven og SFO 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 
 Vi har I denne uge sendt et par mails ud vedrørende en afstemning angående etablering af 
madordning i stedet for medbragte madpakker. Hvis I ikke har modtaget den eller ikke har 
svaret på den, så bedes I venligst kontakte os. Der er brug for, at alle svarer. 
 
 Der bliver i øjeblikket lagt nogle opslag på Facebook fra hver gruppe med rigtig mange 
billeder. Det er rigtig dejligt at kunne vise, at alle børnene trives så fint og har det rigtigt sjovt 
i deres børnehave samtidig med at de lærer en masse nyt og prøver ting af og får lov til at 
lave hemmeligheder til lidt senere i næste måned. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 16.11. 
___________________________________________________________________ 
 
 Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
 Rengøringshold fredag d. 20. november 2020 

 
Rengøringshold fredag d. 27. november 2020 

 
Rengøringshold fredag d. 4. december  2020 

 
 

 
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. 

  
Hold 
1: 

 

Susanne Hessellund 
(Jenny 9.) 

 

Emma Silja 9., Anton 8., Karl-Emil 6., Jonas 5., Lisa 4., 
Malthe 4., Victor 3. 

https://www.facebook.com/trunderup/


 
 


