
Indhold: lejrskole - vikar søges - skolens åbningtid 07.45 - arbejdsweekend - pasning
efterårsferie - forældrerødder søges - skiftetøj efterårsvejr - klub aflyst - rengøringshold

Nyhedsbrev uge 36, 2021

Kalender
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)
7. okt. - indskrivning børnehaveklasse start august 2022 kl. 16.30-17.30
9.-10. okt. - arbejdsweekend i skolen og børnehaven kl. 08.30-15.30

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

Så har de første klasser været på lejrskole. Der kom nogle glade og trætte unger hjem, som har fået en
god oplevelse og rystet klassen endnu bedre sammen. Der er allerede lidt billeder på Facebook fra
børnehaveklassens tur, som I kan se.
I næste uge vil 7.-10. klasse tage til Berlin og se byen og dens historie. Torsdag-fredag tager 1.-2.
klasse på overnatning i Odense Zoo.

Jeg skrev ud i sidste uge, at der ville komme ændringsskemaer ud angående de næste uger. Desværre
er vores nye, faste vikar sprunget fra, da han har fået job, hvilket ændrer i skemaerne. Så vi er igang
med at lede efter en fuldgod erstatning. Hvis nogen kender en sådan, så vil vi gerne høre fra jer.

For en god ordens skyld skal jeg lige minde om, at skolens åbningstid om morgenen er kl. 07.45.
Hvis man har et barn, som stadig har alderen til at gå i SFO, og brug for at aflevere før 07.45, så skal
man tilmelde det SFO. Hvis barnet er ældre end SFO-alderen, så åbner skolen først kl. 07.45.

Husk at sætte arbejdsweekenden i kalenderen til d. 9.-10. oktober. Vi har mange opgaver efter så
lang tid væk fra skolen, som nedlukningen har givet, så vi har brug for alle mand.

________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO

Nyt fra børnehaven og SFO

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.

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


Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde: 30. september
___________________________________________________________________

Klubaften: 8.9. & 15.9. - Ingen klub pga. lejrskole

___________________________________________________________________

Rengøringshold:

Rengøringshold fredag d. 17. september 2021

Hold
7:

Susanne Hessellund
(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.

Rengøringshold fredag d. 1. oktober  2021

Hold
9:

Karina (Kasper 7.) Karl 7., Idun 6., Hannibal 5., Alfred 3., Vigga bh.kl.


