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NYHEDSBREV
JUNI 2017
VIGTIGE DATOER:
Idrætsdag for Friskoler: 8. juni
Arbejdslørdag: 17. juni – frist for tilmelding 12. juni, se mere på Intra
Sidste skoledag: 23. juni
Første skoledag: torsdag den 10. august

NYT FRA KONTORET
Kære alle i og omkring TTF.
I denne uge har vi til morgensang sunget ”Sommerens ø”
med tekst af Piet Hein. Hvor er det bare dejligt at mærke,
at vi nu er trådt ind i den danske sommer. Og det endda
med dejlig sommervarme i Kristi Himmelfartsferien. Og som sangen sluttes, kan vi nu bare lade os
glide ind i sommeren med dens lyse nætter, lune morgener, duft af nyslået græs og blomsterbede
der står i fuldt flor.
Tavse, mens druehyld løfter mod rummene
sommerens glødende bær,
glider vi ind i den syngende, summende,
susende sommer og »er«.
Maj måned bragte mange oplevelser med sig for alle skolens elever. Søndag den 7. maj blev
eleverne i 7. klasse konfirmeret. Stort tillykke til dem alle.
Eleverne i 9. klasse klarede sig gennem de skriftlige prøver i begyndelsen af maj. Senere, den 24.
maj, holdt de deres sidste skoledag med morgenmad for de ansatte, kåringer og dyst mod lærerne
på sportspladsen. Nu venter de mundtlige prøver i de kommende 2 uger, før vi den 22. juni kan
holde dimission og fejre deres afgangsprøve.
Skolebytteturen gik i år til Tandslet Friskole på Als, og her
blev åbnet en verden for små som store. Lille Hjul og Store
Hjul besøgte Dybbøl Banke og fik her et indtryk af, hvordan
stormen på Dybbøl i 1864 foregik, og hvordan livet som
møller var på den tid. Mellem Hjul tog turen til Universe,
hvor det naturvidenskabelige element blev udforsket,
raketter bygget, og en del fik en tur på parkens Segways.
Vi skuer nu mod sommerferien, der kun er få uger væk.

Men inden vi helt kan holde ferie, mødes vi til arbejdslørdag den 17. juni 9.30 – 15.00. Vel mødt til
en både hyggelig og opbyggelig dag på vores Friskole.
God pinse til jer alle.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark
Skoleleder

SKOLEPENGE
På generalforsamlingen i april fremlagde bestyrelsen skolepenge gældende fra august 2017:
Elever i 0.-4. klasse: kr. 1.000 for 1. elev, kr. 615 for 2. barn
Elever i 5.-9. klasse: kr. 1.050 for 1. elev, kr. 650 for 2. barn
Familier med mere end to elever i skolen betaler stadig kun for to
SFO-betaling er uændret.
BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Ansøgningsskema til befordringsgodtgørelse findes nu på Intra – husk ansøgningsfrist den 15. juni.
EN DAG I EN TTF-LÆRERS LIV
Jeg ankommer til skolen - nyder at møde kendte ansigter allerede på parkeringspladsen. At vi
siger "godmorgen" til hinanden. Går ind ad den røde dør og en af mine egne store elever råber
"godmorgen Betina" . Jeg smiler. På lærerværelset går snakken og man siger "godmorgen" til
hinanden og lægger mærke til om alle er klar til dagen. Der lyttes, snakkes og nogle når en halv
kop kaffe. Jeg skal lige nå at kopiere inden morgensamlingen. Skønt at starte skoledagen med en
sang, en af de små efterlyser et viskelæder, "der er legepatrulje i 10-pausen", en god historie og
endnu en sang. Alle vrimler ned til deres klasseværelser. Alle lektioner starter med " at finde
læringsrummet frem". "Du skal lige huske at tage dine sko af" "Så skal vi lige samle mobiler
ind....arrhh har du ikke lige noget i lommen der?" Og timerne går, med faglige gennemgange,
nogen kommer for sent til time- varme og røde i kinderne, tørstige.....buldrer ind og åbner
vinduerne under protest fra de stillesiddende, der fryser.....roen sænker sig.....for nogen er det
svært....der er så meget andet de hellere ville....jeg rummer ....forsøger at finde en balance, så vi
alle trives og kan være og lære i det samme rum. ...frikvarter...der skal bestilles flybilletter til
studieturen....det bli'r SÅ godt...elever vendes...mødedatoer diskuteres....gårdvagt....nyder legende
børn....hjælper i en diskussion omkring hvis bolden var. Og sådan fortsætter dagen...sammen med
menneskene i TTF.
Tak til elever, forældre og kolleger for samarbejdet omkring VORES skole.
Betina
SKOLEBYTTE-CYKELTUR
Tirsdag d. 16/5 tog en flok cyklister forskud på årets
skolebyttetur. 35 elever, 3 lærere og en god håndfuld
forældre trillede ud af indkørslen til TTF kl. 8.15 med
kurs mod Skanderup Efterskole, hvor vi skulle
overnatte om aftenen. Trods silende regn det meste
af dagen var humøret højt hele turen igennem. Vi
havde en rigtig dejlig dag. Kun 2 punkteringer, en
knækket pedalarm og et par småknups måtte vi tage
med. Selv de mindste elever og holdets tandem-team klarede turen i stiv arm.
Tusind tak for hjælpen til alle jer forældre, der hjalp os på dagen. Uden jer ville det ikke være

muligt at gennemføre en tur som denne. Medcyklende forældre var Michael Jensen + Hansen,
Heine Lindberg, Hanne Vølund og Claus Duelund. Andreas Christoffersen kørte følgebil for os hele
dagen og hjalp desuden med hjemtransport af cykler sammen med Christian Spetzler og Lars
Kofoed.
Tak til både elever og forældre for en rigtig god oplevelse. Vi er helt sikkert klar igen næste år, hvis
ikke det "gamle garvede team", Dorthe Pors og Henning er ved at trænge til en tur igen :-)
Mvh. Jette, Theis og Heidi

“BØRN I KASSER” - UNDERSØGENDE
MATEMATIK
Hvad er omkreds, areal, rumfang?
Hvor mange sider har en kasse?
Hvor mange kubikdecimeter går der på en
kubikmeter?
Hvor mange børn kan vi putte i en kubikmeter?
Vi har i en periode arbejdet med omkreds, areal og er
lige kommet igang med rumfang.
Fagdagen har vi bla. brugt til bygge kubikdecimeter og kubikmeter.
Dejlig dag, med aktive, deltagende elever.
4. klasse og Jette
6. KLASSE
"Et mærkeligt skib" er titlen på den lille roman, som klassen læser her i slutningen af året.
Bogen er lille, hvis man tæller antal ord, men det er det, forfatteren ikke skriver noget om, som er
det vigtige. Det kaldes at læse mellem linierne.
Bogen handler om en noget speciel dreng, som hedder Elo. Han føler sig meget ensom og
kærlighedsforladt af alt og alle og med rette. Bogen slutter med, at der er håb for alle, også selv
om man er en lidt skæv eksistens.
Så skal 6. klasse snart igen være sammen med førskolebørnene. De skal lave et lille løb med
poster for dem.
Jeg ved, at alle parter glæder sig rigtig meget.
Hilsen Helle
NYT FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Fra BH.
Forberedelserne til vores sommerfest d. 8.juni er i fuld gang. Børnene skal lave en
cirkusforestilling. Den bliver bare så sej. Der er både stærke "mænd" med svulmende muskler,
små fine linedanserinder, - store farlige løver, - sjove klovne og nogle meget specielle heste. Jeg
kender i alt fald ikke den race.
Før- Skolen tager på hyttetur fra onsdag til torsdag i denne uge. Vi håber på rigtig godt vejr til dem
og i øvrigt dejlig tur. Gruppen tager af sted ved 9 tiden.
Børnene er i øvrigt ved at øve sig i at flytte deres billeder, - både i før- skole tid og i BB tid.
I mellem gruppen afprøver vi i den kommende tid om, et belønnings system kan være med til at
skærpe og fastholde børnenes opmærksomhed og motivation, når de er til samling. Børnene skal

overholde 5 ting, - f.eks. holde fødderne ved sig selv, når de sidder til samling. Når man har fået 4
klistermærker udløses en præmie.
Fra BB.
Aktivitets kalender for juni er klar og kan ses på
intra.
Simone tog 4 klasserne med på cykeltur mandag
d. 29.maj og 3 klasserne tirsdag d.30.maj begge ture gik til Vestbirk Campingplads.
I næste uge, tager Sandie og Simone 1 og 2
klasserne med på cykeltur til parken i Brædstrup.
Der ligger tilmelding til turene på intra.
Fra begge huse.
Sommerferie planlægningen har jeg så småt startet op på. Jeg forventer, at vi har fælles pasning
fra uge 27, - og senest fra uge 28. Der kommer endelig besked på intra desangående.
Sommerferien nærmer sig hastigt, - så på personalet og egne vegne vil jeg ønske alle en rigtig
fantastisk sommer og ferie.
mvh
Yrsa
RENGØRINGSLISTE:
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven
rengøring sammen med.
 Aage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i
aulaen lige ved indgangen til lærerværelse/kontor
 Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen.
 Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge.
 Ring til kontoret eller til Aage (tlf.4140 0670) og få en aftale om hvornår der skal være låst op
Anja Svoger Petersen, Skolebakken 25
Amalie, Cecilie, 20970262 2254 4745
23
Niels Tang, Søndervej 27b, 8350
Alexander
8655 0113 6185 4745

Anja og Mads Snedker
Ahornvej 15, 8740 Brædstrup

Ellen

7575 1428

42147422

Anja Nielsen, Savværksgyden 6, Østbirk
Benjamin
Peter Steen Larsen, Holmekollen 9, Skanderborg

24

Ane Mette Thomasen og Ole Hoppe
Trædenvej 1, Brædstrup
Anette Poulsen og Per Meng
Additvej 9, Brædstrup
Alice og Kjetil Fleten
Grædstrupvej 50, 8740 Brædstrup

4083 6082

Rebekka,
Thomas
Emma
Marius

8619 2837
7575 4565

2148 5511
2819 6433
4227 4188
4227 2837
2687 7350
4087 1638
2091 0048
4115 3148

