Indhold: lejrskoler - skemaændringer uge 36-37 - skolekredsgensyn - forældreråd i
børnehaven - foto-folder i børnehaven - pasning i efterårsferien - skiftetøj til efterårsvejr første bestyrelsesmøde - arbejdsdag 9.-10./10. - klubaften aflyst de næste gange rengøringshold

Nyhedsbrev uge 35, 2021
Kalender
8.-10. sep.

- lejrskole 3.-4. kl. (Avernakø)

8.-10. sep.

- lejrskole 5.-6. kl. (Kerteminde)

9.-10. sep.

- lejrskole bh.kl. (Vester Skerninge Friskole)

11. sep.

- 6.-10. klasse hjælper på Egeskov Marked

13.-17. sep.

- lejrskole 7.-10. kl. (Berlin)

16.-17. sep.

- lejrskole 1.-2. kl. (Odense Zoo)

23. sep.

- fællesspisning i børnehaven 17.00-19.00

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

Orientering fra friskolen
Så sætter det ind med lejrskoler. Onsdag til fredag i næste uge vil halvdelen af skolen være væk og
resten vil være væk hele eller dele af næste uge.
Vi glæder os rigtig meget til, at vi kan få så meget tid sammen i klasserne, så vi kan få rystet dem
endnu bedre sammen. Det er altid en rigtig givtig proces, når man er på lejrskole, både fagligt og
socialt. I skal nok få mere at høre om turene bagefter, både på Facebook, i nyhedsbreve og til
morgensang. Og husk at intet nyt er godt nyt under turene!
I forbindelse med lejrturene vil det være nødvendigt, når de ligger spredt ud over 2 uger, at lave lidt
skemaeændringer for nogle klasser. Det betyder, at jeg vil sende et ændringsskema ud, så I kan se,
hvilke timer der vil blive læst af andre lærere end normalt, og hvilke timer, der vil blive aflyst, om
nogen.
Så har vi haft skolekredsmorgensang, og det var rigtig hyggeligt igen at kunne sidde og snakke med
de fremmødte fra skolekredsen. Vi glæder os til næste gang, som vil være torsdag d. 7. oktober.
Hvis der er bedsteforældre, som ønsker at deltage i en morgensang, men som ikke er medlem af
skolekredsen, så er de også velkomne til denne morgensang, men ellers er alle jo altid velkomne til
morgensang.

________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Børnehaven søger forældre til forældrerådet. Der er hængt sedler op på alle
garderobepladser.
Det er forældrerådets opgaver at koordinere sociale aktiviteter ud over pasningen, som fx.
kan være fællesspisning og eftermiddagskaffe. Desuden er de også ansvarlige for at
koordinere, at forældrene er informerede om arbejdsdage, som både er et praktisk og socialt
arrangement. Hvis I har nogle spørgsmål i den forbindelse, må I gerne henvende jer.
Der er ligeledes en foto-folder på børnenes garderobeplads i børnehaven, hvor vi skal have
taget fotos i efteråret af Stjernefoto.
Husk at der er tilmeldingsfrist for pasning i efterårsferien d. 15. september.
I bedes også både i børnehave og SFO tjekke op på, om der er skiftetøj til efterårsvejr.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Den nye bestyrelse holdt torsdag d. 2. september sit første rigtige bestyrelsesmøde. De nye
bestyrelsesmedlemmer er blevet grundigt introduceret til mødeprocesser og det generelle
bestyrelsesarbejde på Trunderup.
Bestyrelsen har som sit erklærede mål at fortsætte det flotte stykke arbejde der ligger til
grund for skolens nuværende positive situation, og det er ekstremt motiverende at kunne
koncentrere sig om fremtiden og kommende arrangementer og tiltag, frem for at skulle slukke
”ildebrande.”
Derfor har bestyrelsen også i denne opdatering fokuseret på at minde om den næste
arbejdsdag på skolen, som ligger lørdag d. 9. oktober.
Vedligeholdelsesudvalget vil præsentere forældrerådene i klasserne for opgaver, der skal
løses på klasseniveau – så der er virkelig brug for at vi alle løfter i flok og viser, hvad en
friskole virkelig kan udrette!
Der er opgaver af alle typer – til alle typer! Som altid er skolen vært ved lidt at spise og
drikke undervejs. Det virkelig et af de sociale højdepunkter på året, hvor også børnene
naturligvis deltager og får en fantastisk dag med deres kammerater og de voksne – så kryds i
kalenderen nu!

Næste bestyrelsesmøde: 30. september
___________________________________________________________________
Klubaften: 8.9. & 15.9. - Ingen klub pga. lejrskole
___________________________________________________________________
Rengøringshold:
Rengøringshold fredag d. 10. september 2021

Hold
6:

Petra 9., Karl-Emil 7., Sofia 5., Izabella 4., Storm 1., Liv
bh.kl.

Rengøringshold fredag d. 17. september 2021

Hold Susanne Hessellund
7:
(Mille 7.)

Sejr 7., Elias 5., Victor 4., Stella bh.kl., Milas bh.kl.

Rengøringshold fredag d. 24. september 2021

Hold
8:

Nicklas 8., Tristan 7., Christian 6., Emma 5., Marie 3.,
Theo bh.kl.

