
Indhold: afslutning - ting med hjem - lukket SFO og børnehave - Celina, Lone og Erika - 
mails fra Gitte - frugtsedler - månedsplaner 

4.1. - 1. skoledag efter ferien kl. 08.00 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra friskolen 
 
Så nåede vi til årets afslutning, og sikke en dejlig uge vi har haft. Vi nåede både at få bagt 
julekager, spillet banko og afholdt julegudstjeneste, både sammen og hver for sig til trods for 
både hjemsendte elever fra 5.-9. klasse og en aflysning fra præsten. 
 
Vi har sørget for at få alle børn til at tage alle deres ting med hjem, men vi må også 
konstatere, at der ligger lidt hist og her. Skulle nogen nu mangle noget, som bliver 
nødvendigt imellem jul og nytår, så vil der være nogen på skolen mandag og tirsdag 
formiddag. 
 
Vi har desværre måtte lukke for SFO og børnehave, da vi har 1 barn i børnehaven, som 
højst sandsynligt er smittebærer af Covid-19, som har været i tæt kontakt med så mange 
personaler og andre børn, at vi ikke kan forsvare at holde åbent, da vi i forvejen var ramt af 
ferierende personaler. 
 
Celina har idag haft sidste arbejdsdag, og vi siger tak for en formidabel indsats og ønsker 
hende al mulig held og lykke fremover. Vi skal sige velkommen tilbage til Lone, som 
kommer tilbage efter orlov. Vi glæder os til at se hende igen. 
Så har vi ansat Erika, som skal arbejde på kontoret i 10 timer om ugen, hvor hun skal stå for 
vores PR-arbejde mv., så I vil helt sikkert komme til at møde hende af og til, når vi har 
arrangementer og lignende. 
 
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 

Nyt fra børnehaven og SFO 
 

Nyhedsbrev uge 51, 2020 
 
Kalender 

  

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


Vi må desværre ønske jer en god jul og et godt nytår lidt for tidligt i år. I skulle alle gerne 
have fået en eller flere mails fra Gitte. Hvis I ikke har fået det, så bedes I lige se efter i spam 
og ellers skrive til tbh@trundfri.dk og fortælle det. 
Det betyder så, at SFO og børnehave er lukket fra i dag af. Vi har sendt 1 gruppe hjem til 
test og flere personaler, således vi ikke har bemanding til næste uge. Det er vi selvfølgelig 
kede af, men vi trøster os med, at vi trods alt ved, at det kan blive stoppet nu. 
 
Vi har vedhæftet frugtsedlerne for grupperne. I næste nyhedsbrev kan I se månedsplanerne. 
 
Glædelig jul og godt nytår. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 19.1. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold fredag d. 8. januar  2021 

 
Rengøringshold fredag d. 15. januar 2021 

 
Rengøringshold fredag d. 22. januar 2021 

 

  
Hold 
4: 

 

Anette Madsen (Mette 
4.) 

 

Ann-Louise, Nicklas 7., Cabrina 7., Clara 6., William 4., 
Emma 4., Mira 1. 

  
Hold 
5: 

 

Karina Andersen 
(Karen 8.) 

 
Jacob 8., Anna 6., Andreas 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.  
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