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NYHEDSBREV
OKTOBER 2017
VIGTIGE DATOER:
2. oktober: lærerfri dag
13. oktober: skolernes motionsdag
25. oktober: forældreworkshop
Kære alle i og omkring TTF.
En dejlig, lys og lun september er nu til ende, og træernes blader begynder
at gulnes og falde af deres grene. Inden længe synger vi ”Nu falmer skoven
trindt om land” og ”Vi pløjed’ og vi så’de” til morgensamling. Sange, der
minder os om, at vi er begavet med årstidernes skiften. At vi både kan nyde det spirende forår, den kolde
vinter, den varme sommer og det blæsende efterår. Vi har det hele her i Danmark.
September bød på nogle gode oplevelser på vores skole. Vi har haft et par dejlige høstdage, hvor der i
værksteder er blevet produceret brød, marmelade, saft og meget andet, mens 9. klasse brugte dagene på
virksomhedsbesøg på områdets ægproduktion og kvæggård. Tak til Christian Spetzler for lån af
mejetærsker i dagens anledning.
Desuden har der været arbejdslørdag, hvor der igen er blevet gjort
rent, muget ud, repareret, malet, pudset vinduer osv. TAK til alle jer,
der er med om disse dage. Det betyder rigtig meget for vores friskole.
Og torsdag den 21. sep. havde vi besøg af Kirsten Eskelund fra Red
Barnet. Hun var inviteret til at holde et oplæg, der skulle give
forældre og ansatte på Friskolen et indblik i, hvordan vi bedst kan
arbejde med Fri for Mobberi, der er et storstilet projekt støttet af MaryFonden.
Se mere om dette på særskilt intraopslag.
Disse uger byder på nye oplevelser for mange af vores elever. 2. og 3. klasse har i denne uge været i
Givskud, hvor de har overnattet i Bomaen blandt løver og andre vilde dyr. I næste uge drager 4. klasse til
Vingsted Jernaldercenter, hvor de i tre dage træder et stort skridt tilbage i tid og lever, som man gjorde på
den tid.
Og endelig er 8. og 9. klasse ved at lægge an til at flyve til England, hvor destinationen London i uge 41 skal
udforskes. Vi ser frem til at høre, hvad klasserne har oplevet, når de atter har indfundet sig på TTF igen. Jeg
vil ønske jer alle en rigtig dejlig efterårsferie, når I når dertil. Nyd tiden, roen, en god bog, en gåtur i skoven
eller noget helt andet.
Når vi atter samles den 23. oktober er det med ”stille morgen” – så husk at medbringe læsestof til de stille
morgener.
Venlige efterårshilsner
Thomas Kilsmark
Skoleleder

FRA BØRNEHAVEN.
Vores emneuger er kommet godt i gang. Temaet er Teater og Eventyr. Hver alder laver deres egen lille
forestilling og rekvisitter til det. Så der er gang i alt fra glimmer til lim og sytråd.
Med oktober måned følger 5 nye børn, som vi glæder os til at byde hjertelig velkommen. Det er Edith og
Lukas til yngste gruppen, Freja til ældste gruppen, - Mads og Oliver til mellemgruppen. Oliver starter først
d.16.10. Vi glæder os.
Samtidig skal vi tage afsked med Milla. Milla skal starte i Tinggården d. 16.10. Vi ønsker Milla alt det bedste
i hendes nye børnehave og håber hun må få en masse nye venner, hun trygt kan følges med i skole næste
år.
Rosa er sygemeldt på ubestemt tid. Rosa er i gang med nogle undersøgelser for den smertefulde gigt hun
har i sine hænder. Derfor har vi igen Inger Marie i huset, - og det er en kæmpe hjælp for os, da hun jo
kender både jer og huset godt.
I slutningen af oktober afvikles det årlige tilbud om en mere formaliseret forældresamtale. Forberedelserne
er så småt gået i gang.
På vores arbejdslørdag lykkedes det at få valgt de sidste 2 kandidater til vores forældreråd frem til juni
2018, hvor der igen er valg til rådet.
Forældrerådet er som følger. Fra yngste gruppen er det Zenya, -Smilla Alberthes mor og Martin, Tobias far.
Fra mellem gruppen Mette, Mikkels mor og Henrik, Smillas far. Fra ældste gruppen er det Maria, mor til
Aron og Lars Henrik, far til Mathilde.

FRA BØRNEBOLIGEN.
Lektiecafe ordningen er igen kommet i spil, - vi er i gang med at undersøge hvor mange af vore forældre,
der vil bakke op om en sådan ordningen. Vi har endvidere efterlyst elever i store hjul, som måske kunne
tænke sig at støtte brugerne af en lektiecafe. Om det bliver en "luksus udgave" eller ej, - afhænger således
af antal brugere. I øvrigt er det jo sådan, at børnene altid gerne må lave deres lektier i BB tid. Vi minder
dem gerne om opgaven, - I skal blot give besked om behovet.
Vi er i fuld gang med at bruge af de opsparede midler fra "bag for vores sag". Pengene bliver omsat til
svømmehalsture. De første ture er afviklet og er absolut en aktivitet børnene syntes om.
I BB Club har vi måttet skrue noget ned for vi voksnes ambitioner. Børnene vil allerhelst bare hænge ud
sammen, snakke og spille og lidt gymnastiksal. Og det er helt ok, - men det betyder, at vi rokere lidt om igen
på personale resurserne, - plus går tilbage til den gamle ordning med at være på en opgave en uge ad
gangen.
MVH Yrsa

Fælles beskeder.
Først og fremmest tusind tak for jeres arbejdes indsats på arbejdslørdagen d.16.9. I skal vide, at vi
værdsætter jeres hjælp rigtig meget.
Der er som sædvanlig fælles pasning i børnehaven i uge 42 ( efterårs ferien ).
mvh Yrsa

BØRNEHAVEKLASSEN
0. kl. er godt i gang med at få bogstaver/dyr til kaptajn Karlsens skib.
Dyrene har et navn, en lyd og en bevægelse/hilsen. Børnene finder på
ting og tegner ting med begyndelsesbogstavet til det aktuelle bogstav.
Dyrene leger sammen og danner ord og børnene laver opgaver med
bogstaverne.
Børnene er optagede af dyrene og hilser på dem hver morgen.
Mette Bach

Fagdag med langsom matematik
Man skal ikke altid være hurtig for, at regne den ud. Men det
var da heller ikke alle der regnede ud, at det faktisk var
tabeller vi øvede, da vi lavede væddeløb med vinbjergsnegle i
sneglefart.
Den hurtigste snegl gik 5-10-15-20-25-30-35-40-45 cm, imens
dens “elever” gik 4 omgange om skole på 15 minutter. Hvor
langt kan den så
gå på en time, hvis den går hele tiden? Og hvor mange
omgange kan eleverne gå på samme tid? Det var store tal det
blev til - og især, hvis man lagde alle elevernes omgange
sammen. Rigtig god matematikaktivitet. Måske har jeres børn
været hjemme og lede efter snegle. Selv de der ikke lige synes,
at snegle var noget man skulle røre ved, tog mod til sig. Og - nu
går der snegle rundt i min have og hedder: Nini, Johan, Lyn og
mange mange flere navne, som blev skrevet på sneglenes hus.
Der blev heppet igennem, så en hver snegl ville ønske den havde høreværn.
/Jette

Tur til Givskud Zoo - 2.kl og 3.kl.
Onsdag morgen tog 2. og 3. Klasse til Givskud Zoo for at overnatte i deres Boma et døgn. Vi havde en
fantastisk tur, med mange gode oplevelser.
Første dag havde vi bl.a en spørgetime med biologen Lasse, som kunne svare på alle børnenes spørgsmål
om dyrene i Zoo. Samtidig havde han dyreting med, som børnene kunne røre. Eksempelvis et helt
hanløveskind, løvepote, stødtand fra elefant, babyelefantøre, horn fra næsehorn mm.
Aftensmaden lavede vi i fællesskab over bål. En dejlig afrikansk ret, som hedder Boboti, alle spiste med stor
velbehag.
Torsdag morgen skulle vi på Løvetur, hvilket vil sige, at vi sammen med en guide var inde i løvernes område
før de blev lukket ud. Vi skulle finde løvespor som, potteaftryk, kradsmærker på træerne, dyreknogler,
løvelort og hårbolde. Løbeturen sluttede i stalden, hvor vi kun stod en meter fra løverne.
Dejligt at opleve at to klasser på alle måder havde en god tur sammen.
Endelig vil vi gerne sige stor tak til alle jer forældre, som har hjulpet med turen på forskellig vis.
Hanna og Gitte

Håndværk og design
Nogen gange gør sygdom et stort indhug i antallet af elever. Sygdom
gjorde, at mit håndværk og
design var reduceret til 5
elever. Det udnyttede vi - og de
kunne side med tungen lige i
munden og lære lidt om, at
bruge dekupørsav. Det var noget de alle synes var vild fedt! Og der
blev savet igennem, skævt og rundt - med strøm på!
/Jette

5. KLASSE
I 5. klasse er der blevet delt øretæver ud - og ovenikøbet på
lærerens opfordring! Vi er ved at nå til vejs ende i arbejdet
med bogen "Øretævens vej", og da en af de mere voldlige
afsnit skulle dramatiseres, blev der ikke lagt fingre imellem.
Flere anmeldere er enige om, at der er en enorm talentmasse
inden for skuespil og stunt i 5. klasse. (nb. ingen børn kom
(alvorligt) til skade under forestillingen)
I matematik er der lavet statestik over alt fra lommepenge til
kæledyr, og resultaterne og de fine søjlediagrammer er blevet
præsenteret til morgensamling.

PROJEKTFORLØB 8. & 90. KLASSE
De største elever på skolen - 8. og 9. klasse- arbejder i disse uger med temaet "Sammenstød". Det er et
forløb, hvor de bla. skal arbejde tværfagligt i naturfag, men alle ugens fag er involveret på den ene eller
anden måde. Eleverne må på tværs af klasserne finde arbejdsmakkere og må selv planlægge og
tilrettelægge, hvornår de enkelte fags opgaver løses. Det giver stor
frihed - med lærerne på sidelinjen, som vejleder og konsulent, men
selvfølgelig også et stort ansvar! De arbejder på at få overblik,
tilrettelægge, holde frustrationen nede, knokle, arbejde sammen
med nye og meget mere. De lærer og får erfaringer - nogle har dem
fra sidste års tema - de retter ind. De gør det rigtig godt! Det hele
krones med en studierejse til London i ugen op til efterårsferien.
Dorthe P.
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 –
gerne et par dage i forvejen
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Marie
Mia
Esben, Kirstine
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Mia, Jacob, Kim
Luca, Freya
Andreas, Emma

44

Magnus
Malthe, Storm
Andreas

Mette Felbo og Jochen Meyer
Petroleumsstræde 11, Brædstrup
Pia Schougaard Nielsen, Kokvrøvlvej 17,
Bjarke Schougaard Nielsen, Skovvangen, Århus
Pernille Valbjørn, Warthoesvej 38
Anders Mortensen, Nørregade 4b
Lene og Christian Spetzler
Blomhulevej 4, Brædstrup
Tina Baess
Michael Jacobsen, Gammelstrupvej 1
Tove Børgesen, Søbækvej 19,
Benno Børgesen, Solsortevej, Brande
Mette og Nikolaj N. Clemmensen
Rylevej 4
Rikke og Rasmus Laier Handby
Nørregade 29,
Marianne Buus og Jai Mukherjee
Petroleumsstræde 7, 8740 Brædstrup

3012 8188
2325 2864
2947 8149
4017 0966
2087 8989
2521 4650
4011 6969
2829 4814
4013 6757
2236 8479
4144 8490
2223 8364
2296 0631
2442 8105
4098 8912
2264 8022

