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VIGTIGE DATOER:
Skolefest: fredag den 17. marts (tilmelding senest 9. marts)
Generalforsamling: 4. april
Forårskoncert: 27. april
Skolebytte: 17.-19.maj
Arbejdslørdag: 17. juni
NYT FRA KONTORET
Kære alle på og omkring TTF.
Vinteren er på retræte efter nogle uger med
både frost og sne. Om der vil falde mere hvidt fra himlen i denne omgang, ved vi ikke, men vi kan
konstatere, at de første spæde forårstegn har vist sig. Både vintergækker, erantis og krokus er begyndt at
pible op af den kolde, fugtige jordbund, og når ellers vejret arter sig, kan det jo faktisk være helt lunt, hvis
man befinder sig i solens lyse, livgivende stråler. Så inden længe er det tid til at komme ud og ordne, nyde
udelivet og leve på en anden måde, end vi gør når vintertiden er over os. Og hvem kan sætte lige præcis det
bedre på vers end Johan Skjoldborg, der skriver således i sin dejlige forårssang:
Når vinteren rinder i grøft og i grav
og rugens krøllede blade
sig ranker i solen, som spejles i hav
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf
min hakke, min skovl og min spade.
Forår betyder forandring. Forandring fra kulde til det varme. Fra nøgne træer til blomstrende skove. Dette
forår har vi sagt farvel til Annette i Børnehaven og Olga i Børneboligen. De skal nu, hver på sin måde,
blomstre i nye omgivelser. Annette er efter et langt arbejdsliv gået på efterløn, og Olga har fået job på
Korning Skole som SFO-leder. Vi siger dem begge et stort og varmt tak for mange års godt arbejde for vores
børn på TTF – og ønsker held og lykke med deres nye tilværelser.
Emneuge og skolefest er lige rundt om hjørnet, og vi glæder os til en fantastisk uge med skuespil, musik og
sang, kulisse- og kostumearbejde og meget mere – og selvfølgelig en skøn skolefest.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark
Skoleleder

SKOLEBYTTE
EFTERLYSNING: Jeg har allerede 4 friske mødre og fædre der har meldt sig til kokkeholdet – men kunne
godt bruge en mere. Har du lyst at tage med og lave mad til eleverne, så skriv eller ring snarest – det
kræver bare lyst til at arbejde sammen med flere andre om at bespise 180 mennesker og ikke nogen særlig
maduddannelse.
LUS
Og en gentagelse: Vi har fået flere meldinger om fund af lus hos flere elever – tjek jeres børns hår ofte og
sæt dem i behandling hvis I finder nogen, så vi kan komme dem til livs igen.
Bente
LILLEHJUL
Onsdag den 1/3 fik lillehjul en dejlig overraskelse.
Fire bamsevenner havde taget den Lange rejse fra Australien helt til vores
friskole i Danmark. Det blev en
meget festlig dag, hvor vi hørte om
deres rejse hertil, fandt
bamsevennerne, sang, masserede
hinanden i en kreds og sluttede dagen af med lilla kage og saft.
De fire bamser har medbragt en kuffert fyldt med sange, lege,

massagehistorier og andre aktiviteter,
som alle understøtter fire vigtige
værdibegreber: tolerance, respekt,
omsorg og mod.
Materialet som vi fremover arbejder med
hedder: Fri for mobberi.
Lærerne i lillehjul
6. KLASSE
”Ilden er en god tjener, men en streng herre”, ”Fej for din egen dør, før du fejer for andres”.
Disse og mange andre gamle ordsprog, har 6. klasse arbejdet med. Ordsprogene har deres oprindelse hos
natur og bondefolk, og bruges ofte som en løftende og belærende pegefingermoral.
Eleverne kendte nogle af ordsprogene, men var usikre på betydningen af mange af dem. Det lille emne
afsluttedes med en stil, som skulle have et af ordsprogene som morale.
I den næste periode skal arbejdes med noveller.
Hilsen Helle
NYT FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Fra børnehaven
I Annettes stilling har vi ansat Naja Hazel Tuffs, - hun starter d.1.april 2017. Naja blev uddannet pædagog i
januar 2007 og kommer fra en stilling på Thorlund Friskole, hvor hun har haft forskellige funktioner og
ansvarsopgaver. Naja har erfaring fra både SFO, børnehave, vuggestue og med støttefunktioner i skoleregi.
Vi glæder os til at byde Naja hjertelig velkommen.
Julie vil være vikar indtil Naja starter.
Brenda tager også marts måned med en 3 dags uge, så jeg vil som udgangspunkt have hendes timer
mandag formiddage - med de risici, der kan være forbundet med at binde an med mig i faste børnetimer.
Rosa dækker eftermiddagen.
Bodil har fået en aftale i stand med "folket" bag "Karius og Baktus gavekortet" vi fik til juleafslutningen.
Forestillingen vil være mandag d.20 marts formiddag. Tidspunktet er ikke helt på plads, - det vil fremgå af
forældretavlen i ugen op til d.20 marts.
For begge huse:

Olgas opsigelse har haft visse konsekvenser også i vores huse.
Bl.a. har vi "lånt" Rosa ud til skolen til og med juni måned. Rosa skal varetage de støtte opgaver Olga har
haft på skolen. Rosa kender børnene rigtig godt, - så skiftet giver minimal "støj på linjen", - håber vi.
Vi har været nødt til at korrigere lidt i forhold førskole forløbet. Tovholdere på forløbet vil dog fortsat være
Bodil og Charlotte. Derudover vil Sara og Mette Bak være en del af teamet.
Vi ønsker alle Olga al mulig held og lykke med hendes nye job og glæder os på hendes vegne.
Fra Børneboligen
Anders vil være i Olgas BB timer indtil vi har fået ansat en pædagog / stedfortræder. Ellers skulle BB køre
videre i nogenlunde vanlig stil. Nikolaj har ferie lidt ind i marts mdr. - nærmere bestemt til og med d.10.
marts.
"Bag for vores sag” gik rigtig godt, - er meldingen i alt fald. Beløbet der er solgt for er endnu ikke gjort op.
Vi afholdt samtaler onsdag d.1.marts og fandt en afløser for Olga. Jeg kan desværre ikke løfte sløret for,
hvem vedkommende er endnu, idet hun er i en uopsagt stilling. Vedkommende starter 1.maj og vi glæder
os rigtig meget til samarbejdet.
Det var vist alt 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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Heidi og Morten Planck Pedersen
Blomhulevej 2
Heidi og Olav Pasgaard Hansen
Stokbrovej 4, Davding
Hanne Vølund og Carsten Rasmussen,
Østergade 50, Brædstrup

Sarah, Martina
Sebastian

Hanne T. Sørensen og Jørgen H. Frederiksen,
Gammelstrupvej 27
Hanne og Jan Højmark
Skolebakken 10, 8740 Brædstrup
Hannah og Brian Hedevang
Brunbanken 4
Gitte og Tobias Løvstad
Skolebakken 34, Brædstrup
Gunilde Hessler og Jacob Hauge
Søvejen 21, 8752
Dorthe og Kurt Munch Sand
Kirstinelund 19, 8660 Skanderborg

Kristian

Camma Leth, Bavnehøjvej 6,

Kalle, Svenne,
Ebba

5056 3163
2128 9687

Freja

2561 2758
6150 2028
2043 1967
2325 1251
2042 0623
2513 7656

Mads Pedersen, Teglværksparken 23,Juelsm.

Ditte og Steen Kjeldsen
Blegsø Banke 15, 8660 Skanderborg
Christina Olsen,Grumstedbejrgvej 2
Claus Dennig Olsen, Troelstrupgade 1
Winnie Larsen og Jan Holl Nielsen
Hamborgvej 2C

8613 1412

3144 1675
2922 7738
4111 4599
2972 4360
2644 1712
9215 5314

7625 8828

5223 7180
2022 3692
4089 0037
2562 0998
2883 3572
4086 0369
2547 1177
2532 1326
3212 3585
20649464
2067 2978
2033 7625

Villads
Laura, Jacob,
Frida

Tom, Mie
Jens Peter

7565 4412

Sofus Søren, Sigurd, Signe, Soffie

Aya
Mads

Adam
Ida

7578 2978

