
Indhold: Skolebilleder - juleklippedag - bankogaver - telefonsvarer - nye skemaer - 
uhyggelige historier - kalendergaver - praktikant - månedsplaner - rengøringsplan 
 

1. 12. - Juleklippedag, alle fri 12.10 
11.12. - Lucia 09.00 
Uge 51 - Klasselæreruge til 12.10 
17.12. - Julebanko for eleverne m. risalamande 
18.12. - Juleferie 
4.1. - ferien slutter 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
 I denne uge har alle fået skolebilleder med hjem. Hvis nogen ikke har fået, bedes I rette 
henvendelse til Stjernefoto. I skulle alle have fået en sms fra Stjernefoto angående 
login-oplysninger til at bestille. 
 
 På tirsdag har vi årets traditionelle juleklippedag, hvor børnene må have slik med - gerne i 
moderate mængder. De må også gerne have en saks med, da vi ikke har til alle. Dagen slutter 
kl. 12.10 for alle elever. Vi kommer i år til at savne deltagende forældre og bedsteforældre, 
men vi vil forsøge at lave juleklip til vinduerne, så I i det mindste kan få det at se. 
 
 Så har vi fået al den risalamande, vi ønsker os. Tak til dem, der har tilbudt at stå for det. Vi 
vil dog gerne stadig have flere bankogaver. Hvis folk ikke helt synes, de har noget, så kan 
jeg nævne, at vi i år har fået ting så forskellige som et ur, en bog, et puslespil og et krus. 
Mangt og meget kan bruges, og vi siger ja tak til det hele. 
 
 Vi har i denne uge haft lidt problemer med vores telefonsvarer, som ikke har slået til. Det 
skulle være rettet, men hvis I oplever ikke at kunne lægge en besked, hvis vi ikke svarer, så 
må I gerne skrive eller ringe på 40 68 15 53 til mig. Vi forventer, at der kommer teknikker i 
næste uge. Vi har desuden også forlænget ringetiden, så det tager lidt længere tid, før 
telefonen går over på svarer. 
 
 De lovede nye skemaer er ikke blevet klar til at sende med i dette nyhedsbrev. De kommer i 
næste uge. 
 

Nyhedsbrev uge 48, 2020 
 
Kalender 

  

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


 Vedhæftet denne mail kan I læse de sidste af de uhyggelige historier, som vi har læst op i 
denne uge. De har været rigtig spændende og sjove. 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
 Vi er næsten helt i mål med kalendergaver, men der er stadig enkelte, der ikke har afleveret. 
Det skal gerne ske på mandag, da december ellers er gået i gang. 
 
 Så er vores praktikant Karin stoppet. Det er været et rigtig godt bekendtskab, og vi ønsker 
Karin al mulig held og lykke fremover. 
 
 Vedhæftet finder i månedsplaner for SFO og for rød, grøn og blå gruppe. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 15.12. 
___________________________________________________________________ 
 
 Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 4. december  2020 

 
Rengøringshold fredag d. 11. december 2020 

 
Rengøringshold fredag d. 18. december 2020 

  
Hold 
1: 

 

Susanne Hessellund 
(Jenny 9.) 

 

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

  
Hold 
2: 

 

Janne Weller (Ea 6.) 

 
Stine 9., Sejr 6., Silas 5., Idun 5., Elias 4., Izabella 3., 
Amalie 1. 



 
 
 
 
 

  
Hold 
3: 

 

Mette Munnecke 
(Oscar M. 9.) 

 
Oscar J. 9., Petra 8., August 6., Olivia 4., Laura 3., Marius 
2., Charlie 1. 


