
Indhold: Glade børn - vinterferie - fastelavn - kattekonger - feriepasning 

uge 7 - vinterferie 
22.2. - første skoledag efter vinterferien 
 

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra friskolen 
 
Det har været så dejlig en uge igen at have børn på skolen. Børnene har nydt det, til trods 
for det har været intenst for mange efter 1½ måned hjemme at skulle forholde sig til så mange 
andre børn og de faste rammer, en skoledag kræver. 
 
Vi har været heldige med snevejret, så der har været masser af aktivitet ude med kælke. Vi 
tænker, det fortsætter en rum tid endnu. Skulle man savne en kælk eller noget vintertøj, så 
vil skolen være åben i dagtimerne i næste uge via børnehaven og SFO, så I kan få fat i 
tingene. 
 
Fastelavn er blevet holdt i dag med flotte udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller. Det 
var dejligt at kunne gennemføre det, og børnene har nydt det til fulde. I kan se billeder derfra 
på vores Facebook-side. 
 
Årets kattekonger har hver fået en kat med hjem til navnebrodering. Kattekonge i 
børnehaveklassen blev Svante, i 1.-2. klasse blev Marius og i 3.-4. klasse blev Mai. Vi glæder 
os til at se de flotte broderinger! 
 
Vi ønsker jer alle en god ferie og glæder os til at se jer snart igen. 
 
________________________________________________________________________ 
 

Orientering fra børnehaven og SFO 
Nyt fra børnehaven og SFO 
 
Det var en fastelavnsdag med flotte kostumer og glade børn, som slog katten af tønden og 
plyndrede indholdet som bestod af slik. Grupperne havde hver deres tønde og kattekongerne 
blev Mathias, Frey og Anton. 
I skal ikke snyde jer selv for de skønne billeder på Facebook. 
 

Nyhedsbrev uge 6, 2021 
 
Kalender 

  

http://www.trundfri.dk/?page_id=498
http://www.trundfri.dk/?page_id=498
https://www.facebook.com/trundfri/
https://www.facebook.com/trunderup/


I næste uge er der vinterferiepasning. Børnene vil derfor være samlet. Vi vil sørge for, at de 
har deres ting, som de plejer, til trods for de ikke skal være i deres vante grupper. 
 
Der er indgået en aftale mellem skole og Tanja om, at Tanja fratræder sin stilling på skolen. 
Tanja har haft sin sidste arbejdsdag. Skolen siger tak for samarbejdet og ønsker Tanja held og 
lykke fremover. 
 
Hilsen personalet i børnehaven og SFO 
_________________________________________________________________________ 
 
Orientering fra bestyrelsen 

 
Næste bestyrelsesmøde 22.2. 
___________________________________________________________________ 
 
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud 
___________________________________________________________________ 
 
Rengøringshold: 
 
Forældrerengøring er aflyst indtil videre. 
 
 


