TØNNING-TRÆDEN FRISKOLE
Skolebakken 24
8740 Brædstrup
Tlf. 7575 2737
www.ttfriskole.dk
kontor@ttfriskole.dk

NYHEDSBREV
MAJ 2017
VIGTIGE DATOER:
Skolebytte: 17.-19.maj
Arbejdslørdag: 17. juni

NYT FRA KONTORET
Kære alle i og omkring TTF.
…åh, anemoner – dækker hele jorden ligesom sne
…åh, anemoner – snart får jeg vel sommeren at se
Hvis man bevægede sig ud i skoven i denne uge – i det, der langt om længe kunne kaldes forårsdage, så er
Sebastians tekst om anemonerne så enkel og klar. Det forår, som vi har ventet på, kan nu ved indgangen til
maj endelig få lov til at springe ud i et væld af farver på buske og træer. Friske, lyse blade på træerne, friske
skud på buske, blomster alle vegne. Sikre tegn på, at – ja, at vi snart får sommeren at se igen. Aftenerne er
blevet længere og de lyse nætter nærmer sig. Vi inviteres mere ud i de åbne rum på terrasser, i naturen ved
skov og strand, og vi lader sollyset bage og komme til os og give varme og næring til både krop og sjæl. Så
lad os huske – bare indimellem – at stoppe op og give os tid til at lytte til fuglefløjt, standse ved en rislende
bæk eller gå en tur i skoven, så vi mærker og oplever, hvordan naturen omkring os åbnes og folder sig ud.
Det er rene vitaminer, der gør godt i vores ofte forfløjne og travle hverdagsliv.
Et sikkert forårstegn er også, at tidligere forældre på TTF samles en lørdag
og rydder op, gør rent og istandsætter hvad der nu måtte trænge. Dette
blev gjort lørdag den 22. april, hvor et par håndfulde mødtes til kaffe og
rundstykker og derefter nogle timers arbejde på Friskolen. Tak til de
fremmødte for jeres fortsatte engagement. Dejligt, at I stadig kan se
værdien af det fællesskab og sammenhold, som skolen har været med til at
danne ramme om gennem mange år.
Torsdag den 27. april afholdt TTF sin årlige forårskoncert, og vanen
tro var det 4. klasse, der stod for arrangementets kaffe/kage-bord.
Alle klasser fra 0. – 6. klasse medvirkede, ligesom der blev sunget
nogle af vores skønne forårssange. Tak for stor opbakning til alle og
ikke mindst tak for en dejlig aften.
Snart står der SKOLEBYTTETUR på programmet, og tirsdag den 16. maj vil et hold cyklister køre mod syd og
overnatte på en efterskole i det sydjyske. Dagen efter – onsdag den 17. maj – vil resten af skolen køre mod
Tandslet Friskole på Als, hvor mange oplevelser venter både store som små.
9. klasse bliver på skolen disse dage og forbereder sig til de mundtlige afgangsprøver. De skriftlige prøver
afholdes i denne og næste uge.
Sidste skoledag for 9. klasse er onsdag den 24. maj, hvor der kan ske ændringer i forhold til en normal
onsdag…

Eleverne i 7. klasse bliver på søndag konfirmeret i Tønning Kirke. Hjerteligt tillykke herfra med ønsket om,
at de alle må få en dejlig dag og en fornøjelig ”blå mandag” den 8. maj.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark
Skoleleder

SKOLEFOTO
Nu er billederne klar ved Odense Skolefoto – gå ind og se dem og bestil hvad I har lyst til. Skulle billederne
ikke leve helt op til forventningerne er det på mandag den 8. maj der er omfoto. Hvis I ønsker jeres barn
fotograferet så giv lige en melding på intra i løbet af weekenden, så får vi det koordineret. Det foregår i
Børnehaven.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Ligesom de tidligere år har jeg fået en lille pulje penge til fordeling blandt de familier der har
længst/størst befordringsudgift. Dette skema vil komme på Intra sidst i maj.
Bente

2. KLASSE SUGER INSEKTER.
Vi har i Natur/Kultur i 2. klasse lavet hjemmelavede insektsugere. Bagefter var vi på skolens udeområde for
at suge insekter op. Der blev vendt mange sten, skraldet bark af træstubbe og rodet i jorden. Vi fangede
flere forskellige biller, bænkebidere, edderkopper, tissemyrer og
andet småkryb. Det var nogle fine timer, hvor der blev kigget
nærmere på de dyr vi fandt i forstørrelsesglas.
Vi var der bla. vidne til et af naturens barske realiteter. De mindste
dyr vi fandt (myrerne) aflivede en ret stor bille. Myrerne
samarbejdede om at tackle det store dyr og gøre det klar til
transport.
Jette

3. KLASSES UDFLUGT TIL MOMU
I 3. klasse arbejder vi med Bronzealderen. I den forbindelse har vi været på en
udflugt til Moesgård Museum.
Det var en spændende og lærerig tur, hvor vores underviser, Katrine, førte os
igennem den flotte udstilling på museet. Vi hørte om jordskælvet,
vulkanudbruddet og tsunamien på øen Santorini i Grækenland. Børnene fik tid til
at spekulere over, hvilken ting på værelset derhjemme som havde en særlig værdi
for dem. Der var mange bud fra en oldemors ring, et armbånd flettet af en kær
afdød hest til en gamercomputer. Vi var inde i Borum Eshøj og mærkede, hvordan
sådan én føltes indvendigt. Midt i højen lå tre af vore forfædre. Hvem var mon
den mest betydningsfulde?..., vi så hvordan bronzealderfolket så på sol, måne og
stjerner mm.
Madpakkerne blev spist og til sidst var der en lille time til at gå rundt i grupper. Børnene var meget
interesserede og kunne nemt ha brugt mere tid.
Som altid var der et hold friske forældre, som dels kørte for os og som deltog i
turen. Det er dejligt og en hjælp, vi sætter stor pris på, for at vi kan komme ud
og opleve verden og få spændende viden med hjem.
Dorthe M

5. OG 6. KLASSE LAVER PROTEINRIG MAD.
I 4F har vi arbejdet med emnet “Når insekter er mad”
Vi er efterhånden er nød til at kigge os om efter nye veje, når vi tænker
fødevarer, siger dem der har forstand på den slags. Rundt om i hele verden
spiser folk allerede insekter, enten som delikatesser eller som
hovedbestanddel af den mad der spises. Der bruges store mængder af
energi på at producere den mad vi plejer at spise og i fremtiden skal vi
måske arbejde på at ændre vore kostvaner til fødevarer, som ikke belaster
vores klima.
Eleverne har som en del af opgaverne lavet plakater over spiselige insekter og undersøgt insekternes
indhold af forskellige næringsstoffer.
Og så har de lavet lækre snacks af levende melorme, larver og græshopper.
Men inden de kom på panden og i gryden kiggede vi nærmere på dem
under lup. Det syn gav lidt at tænke over.
Der var mange gode ideer til, hvordan vi kunne få dem til at smage godt.
Nogle få sagde “add”, men som dagen skred frem gik snakken mere på, at
de glædede sig til at smage. Alle har taget smagsprøver, flere har smagt på
det hele. Et par af de allermodigste nappede også lige en levende melorm
eller en af de store larver.
Mvh
Theis og Jette

9. KLASSE
Klassen er travlt optaget af forberedelser til prøverne i de kommende uger. På tirsdag går det løs skriftligtog inden vi ser os om er det sidste skoledag og mundtlige prøver. De skriftlige prøver omfatter dansk retskrivning og læsning samt skriftlig fremstilling, matematik - færdigheder og
problemregning, og endelig er der skriftlig geografi, der var årets udtræk.
De mundtlige prøver forberedes de sidste undervisningstimer, hvor der er vejledning i
analyse, synopse, problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Klassen skal til prøve i dansk,
engelsk, naturfag (fysik/kemi - biologi - geografi) og historie.
Siden projektugen i marts, der var klassens første afsluttende
prøve, begyndte det at gå op for os alle, at der kun er uger tilbage for 9. som
friskoleelever her på Tønning-Træden. Nogle har været på stedet siden
børnehaven andre er kommet til hen ad vejen. Dejlige har de været alle sammen!
Vemodigt er det at skulle sige farvel, men fantastisk, at nye horisonter vinker
forude. De er SÅ klar! Billederne er fra projektugen.
Dorthe P.

FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG.
Mandag d.24.april havde vi besøg af 4 friske beboere fra plejehjemmet Søndergården. Det var en helt
fantastisk dejlig oplevelse, - de ældre fik bare så mange krammere, der blev snakket og fortalt om
"dengang". I forbindelse med vi spiste madpakker, faldt snakken på alder. Et par af damerne opdagede
derfor, at de begge var 91 år, - dog med den væsentlige forskel, at den ældste var blevet 91 i december 16
og den anden lige er blevet det, så december fødselaren er jo klart ældst. .:)
Vi glæder os til næste besøg, som er d.1 juni. Vi laver et lille genvisit inden da.
Fredag d.28 april tog vi afsked med Ronja. Ronja skal gå i skole på Brædstrup skole og starter derfor i
skolens indskolingsforløb på mandag. Vi ønsker Ronja alt det bedste og håber hun får en masse nye gode
venner.
Fredag d.28.april var Inge Maries sidste "faste" arbejdsdag hos os. Inge Marie har dækket forskellige
sygdomsperioder og har gjort en rigtig flot indsats, så det er vemodigt ikke, at skulle forsætte samarbejdet.
Inge Marie vil dog forsat blive brugt, - blot som tilkaldevikar.
1.maj byder vi Nanna og Martin hjertelig velkommen i vores børnehave. Yngste gruppen er dermed blevet så
stor, at vi deler gruppen op - de yngste hedder så puslinge gruppen frem til sommerferien.

Jeg skal hilse fra før - skole personalet og takke for en meget flot opbakning til deres forældre besøgs dag
d.26.april.
1. maj - 5.maj er der bedsteforældre uge i både BB og BH, så det vil være fantastisk hvis vejret er med os.
Børnehave børnene har for lang tid siden sendt invitationer ud til deres bedsteforældre, så vi er rimelig sikre
på god opbakning, - også til muligheden for at spise madpakker sammen med os. Vi glæder os.
6.maj deltager børnehaven på markedsdagen i Brædstrup. Vi vil gerne reklamere med, at vi fra efter ferien,
har god plads på alle 3 årgange. Så det håber vi selvfølgelig lykkedes rigtig godt.
1.maj starter Brit Andersen. Brit er ansat i Olgas stilling og vil derfor have de fleste timer i BB. Vi byder Brit
hjertelig velkommen i vores huse og glæder os til samarbejdet.
I løbet af maj måned starter også BB på evaluering af det gamle årshjul og lavet det nye årshjul, som jo
følger skoleåret.
Børnehaven er i fuld gang med deres.
1.maj starter vi på "ude månederne" i BB. Det betyder, at de aktiviteter vi tilbyder som udgangs pkt. foregår
udenfor.
For børnene i BB Club, bliver det "lige på og hårdt". P.g.a årsprøverne for de ældste elever, er de flyttet om i
bål hytten og vil have base der, - med mindre vejret er helt umuligt selvfølgelig. Så finder vi en anden
løsning.
Det var vist det fra os.
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
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Bente Møldrup Kjer, Søndergade 61
Leon Møldrup Kjer, Østerled 4
Annette Brusgaard og Jesper Algren
Stenløkkevej 4, 8740 Brædstrup
Annemette og René Balle
Kirstinelundsvej 3, Brædstrup
Anne-Mette og Ole Johansen
Tønningvej 20, Brædstrup
Anne Sofie og Henrik Thuesen
Bredvadmøllevej 21, 8740 Brædstrup
Vibeke Tang og Henrik Madsen
Clemens 8, Nim, 8740 Brædstrup
Anne og Christian Robenhagen
Ravnshøj, Rævehøjvej 9
Anne le Fevre og Heine Lindberg
Bøgballevej 5, 8740 Brædstrup
Anne B. og Karsten L. Kristensen
Tyrstingvej 6, 8740 Brædstrup

Albert

Anja Svoger Petersen, Skolebakken 25
Niels Tang, Søndervej 27b, 8350

Amalie, Cecilie,
Alexander

Anja og Mads Snedker
Ahornvej 15, 8740 Brædstrup

Ellen

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

Benjamin

Peter

7576 3003

Rigmor,
Kirstine
Sofie, Signe
Mathilde

7567 1298

Caroline

8681 8366

Birka, Hjalmar
Sofie, Malthe
Marie
20970262
8655 0113
7575 1428

2124 2328
6043 3996
2946 2767
40263795
2990 1267
5122 3767
2982 0192
2278 1621
30707540
4097 8622
4011 6166
2184 9864
2627 9809
2273 2280
5150 4751
2948 0886
2498 9548
22327237
2254 4745
6185 4745
4083 6082
42147422

2148 5511
2819 6433

