
Indhold: Berlin og Zoo - Egeskov Marked - lejrskoleoplevelser - fisketur - aflevering om
morgenen i børnehaven - pasning før 06.15 - drikkedunke i børnehaven - morgenpasning i
SFO - klubaften - rengøringshold

Nyhedsbrev uge 37, 2021

Kalender
22. sep. - fisketur for fiskere i 5.-9. klasse 12.00-18.00
7. okt. - skolekredsmorgensang
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

Bedre sent end aldrig kommer her nu et nyhedsbrev for den forgangne uge. Forsinkelsen skyldes nok
en lang og god lejrtur til Berlin med de ældste elever. Vi havde en dejlig uge i den tyske hovedstad
med 19 glade og forventningsfulde elever, som fik så mange oplevelser, at det næsten er svært at
huske dem alle.
Vi havde også vores 1.-2. klasse på lejrtur med overnatning i Odense Zoo, hvor de fik rundvisning og
lov til at sove ude blandt dyrene.

I weekenden inden lejrturen, var eleverne fra 6.-9. klasse på Egeskov Marked for at hjælpe til med
oprydning og kagesalg. Vi siger mange tak for opbakningen og glæder os over de støttekroner, som
Markedsforeningen vil give os for vores arbejde.

I de næste uger vil der løbende til morgensang blive vist og fortalt lejrskoleoplevelser, så alle børn vil
kunne få at se, hvad hinanden har oplevet i de sidste par uger. Det glæder vi os meget til.

På onsdag vil Per og Henning tage på fisketur til Fyns Fiskevand i Davinde fra kl. 12.15-18.00 med
de børn, som tilmelder sig. Der er sendt en mail ud med tilmelding til de forældre, der har børn i 5.-9.
klasse.

________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO

Nyt fra børnehaven og SFO

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


Husk at komme og sige godmorgen til en voksen, når børnene kommer om morgenen, så vi
ved, at barnet er blevet afleveret. Husk, at vi først åbner kl. 06.15. Er der ekstraordinært
behov for tidligere aflevering, kontakt da personalet i børnehaven i god tid.

Der må ikke medbringes drikkedunke i børnehaven. Vi sørger for drikkelse dagen igennem.

I SFO er der morgenpasning frem til 07.45, hvis man er tilmeldt fuld SFO. Hvis man ikke
har pasning og har brug for morgenpasning eller pasning generelt, skal man tage kontakt til
kontoret.

Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde: 30. september
___________________________________________________________________

Klubaften: 22.9. (Teddy)

___________________________________________________________________

Rengøringshold:

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.

Rengøringshold fredag d. 8. oktober 2021

Hold
10:

Lærke (August 7.) William 5., Laura 4., Topper 1., Mathias bh.kl.




