
Indhold: Genåbning - pædagogiske dage - forårsSFO-samtale - handsker - opslag på FB 

7.2. - 1. skoledag på skolen efter nødundervisning kl. 08.00 
12.2 - fastelavn i børnehaven 
uge 6 - pædagogiske dage 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Vi har nu hørt fra myndighederne, at vi ikke skal vente en åbning af hele skolen før tidligst 1. 
marts. Vi kan dog være heldige at må tage imod eleverne fra børnehaveklasse til 4. klasse 
inden. 
Så snart vi har fået besked på, hvornår det kan blive, så vil jeg skrive ud til jer. 
 
Vi forventer at afholde vores årlige pædagogiske dage på skolen i uge 6 om eftermiddagen, 
hvor vi planlægger næste skoleår. 
Tidsplanen vil afhænge af, om vi har nødundervisning for hele skolen, eller om bh.kl. til 4. kl. 
er på skolen. Hvis alle stadig modtager nødundervisning vil denne stoppe efter 1. modul, 
hvorefter vi vil starte vores pædagogiske dage og give eleverne nogle opgaver, de skal 
arbejde med selv. 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Alle kommende skolebørn, som skal i forårs-SFO til april, har fået et tilbud om en samtale i 
forhold til skolestart, hvor vi kan tale om de ændringer, som de vil medføre. Hvis nogen har 
overset tilbuddet, skal de henvende sig til kontoret. 
 
Vi har nu næsten styr på alles handsker takket være jeres hjælp på Facebook. Det er svært, 
når I ikke selv må komme ind og være behjælpelige. Derfor er det fortsat vigtigt, at der 
kommer navn i alt tøj og sko. 
 

Nyhedsbrev uge 4, 2021 
 
Kalender 

  

http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trunderup/photos/a.111127833818250/241440067453692/


Husk at læse vores opslag på Facebook. De ting, vi øver der, må I meget gerne støtte 
derhjemme. Desuden må I også gerne læse fra de andre grupper. Der kunne jo være god 
inspiration at hente 😀 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 20.1. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold: 
 
Forældrerengøring er aflyst indtil videre. 

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

