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Nyhedsbrev uge 9, 2021

Kalender
Uge 13 - påskeferie
13.4. - generalforsamling

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender
_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen

Hvis ikke vi havde været corona-nedlukkede, så havde vi skullet…
Vi går i øjeblikket og håber og håber på, at vi snart kan sende de sidste børn i skole. At vi
snart kan komme i gang med alle de ting, som normalt hører foråret til, både her og hjemme.

Vi har i øjeblikket nogle aktivitetsmæssigt stille uger, hvor der er almindelig undervisning
hele ugen igennem. Det er normalt nogle rare perioder for børnene og lærerne, da de så kan
nå godt ned i nogle forløb og få noget rytme ind i deres undervisning.
Det er de selvfølgelig også nu, men der er en følelse af begrænsning alligevel, da vi så gerne
både vil have alle tilbage i skole og lave alle de ting, vi har savnet, som fx vores teaterforløb,
skolefest, introuger på ungdomsuddannelser for de ældste, filmfestival for 5.-6. og
forårskoncert-forberedelser.
Dem savner vi, til trods for at vi glæder os over, at vi har tid til undervisning.

Vi føler også så småt et pres for at kunne forberede 9. klasseelever til prøverne til sommer.
Heldigvis har ministeriet reduceret mængden af prøver, men de skal dog op til 7 prøver
uanset. Vi trænger til at få dem herop, så vi kan slutte ordentligt af og gøre dem så godt
forberedte til deres videre færd som muligt.

Vi har i øjeblikket en tester fra Falck på skolen til personalet tirsdag og fredag, som tester
alle de personaler, som er på arbejde, og som ønsker en test. Vi har ikke nogen positive.
Kirstine har i dag sendt en samtykkeerklæring om testning ud til forældre til børn i 7.-9.
klasse, så vi er forberedte, når de ældste får lov til at komme i skole. Testningen har indtil
videre fungeret upåklageligt og er meget betryggende.

________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO

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


Vi oplever i øjeblikket et meget omskifteligt vejr. Det starter med frost og bliver strålende
solskin nogle dage og regn andre dage. Det er derfor meget vigtigt, at jeres børn har alt det tøj
med, som de kan få brug for. Vi vil derfor gerne have både regntøj, flyverdragter og
termotøj til dem heroppe, så vi kan sende dem udenfor med den bedst mulige påklædning.

Samme gælder for fodtøj. Vi vil gerne, at de både har gummistøvler, varme støvler og sko
med.

Vi vil også gerne henstille til, at børnene er afleverede inden kl. 09.00, da vi ellers har
igangsat dagen uden de børns deltagelse, hvilket ikke altid er godt for dem.

Rikke er gået fra på barsel. Sannie er i grøn gruppe i denne måned.

Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen

HEARTLAND Festival 2021!

Folkene bag årets Heartland festival håber og tror stadig på, at årets festival kan gennemføres
- i hvert fald så længe regeringen ikke har aflyst!

Som koordinator for skolens hjælp til festivalen, har jeg til opgave at finde det nødvendige
antal frivillige, der vil hjælpe i dagene op til festivalen samt i dagene efter festivalen mod at
få et GRATIS armbånd og fri under hele festivalen.

DE PENGE, VI TJENER SOM HJÆLPERE, GÅR TIL VORES FÆLLES SKOLE. DET ER
SUPER HYGGELIGT AT VÆRE PÅ VAGT SAMMEN, OG DET GAVNER VORES
SKOLE OG DERMED VORES BØRN!

Jeg vil derfor gerne allerede nu vide, om det kunne være noget for dig?

Du binder dig ikke til noget på nuværende tidspunkt, men send en mail til
christinahedal@hotmail.com, hvis du gerne vil høre mere, om det at være hjælper, eller
hvis du allerede nu ved, at du gerne vil hjælpe på årets festival, såfremt den bliver
gennemført.

Jeg vil, så snart der er en endelig afklaring, vende tilbage til jer, der har skrevet til mig, samt
få fundet de frivillige, vi mangler.

Mange hilsner fra Christina Hedal (mor til Emma bh.kl. og William 3. kl.)

mailto:christinahedal@hotmail.com


Næste bestyrelsesmøde 16.3.
___________________________________________________________________

Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________

Rengøringshold:

Forældrerengøring er aflyst indtil videre.


