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NYHEDSBREV
JANUAR 2018
VIGTIGE DATOER:
2. februar: rejsegilde kl. 10.30 – se indbydelse på Intra
9. februar: fastelavnsfest på skolen
9. marts: skolefest
23. marts: Sponsorløb
12. april: Generalforsamling
30. maj - 1. juni: skolebytte

Kære alle i og omkring TTF.
Januar måned er snart ovre, og vi mærker, hvordan dagene
gradvist bliver længere. Sne og kulde har vi også fået i det
nye år, og leg i sneen og et par sneboldkampe på
sportspladsen er det da blevet til.
Tilbygning…
Skolens nye tilbygning har nu løftet sig, og vi kan nu tydeligt se,
hvordan de nye lokaler kommer til at tage sig ud. Snart kommer
tiden, hvor lærere og pædagoger skal begynde at kigge på
indretning, muligheder og hvordan, lokalerne skal bruges og danne
ramme og læringsrum for vores elever.
Skolens udeområder…
Vores udeområder trænger til et grundigt løft, og elevrådet har nogle forslag og ønsker til, hvad der vil
være godt at anskaffe i nærmeste fremtid. Nogle forældre har dannet et legepladsudvalg, hvor vi tænker
tanker og lægger planer for, hvordan vi kan forbedre vores legepladser. Har du lyst til at være med i dette
vigtige arbejde, er du meget velkommen.
Et af de initiativer, elevrådet har, er at lave et sponsorløb, hvor alle elever og børnehavebørn er med til at
løbe/cykle penge ind til legepladsredskaber. Elevrådet har konkrete ønsker som en ny Panna-bane,
udbygning af forhindringsbanen på Børnenes Jord og en ny, mobil basketballkurv til skolegården. Der er
flere ønsker på vej, men i første omgang er det disse, vi går efter.

sponsor-løb

Derfor…..laver vi
fredag den 23. marts kl. 12.30 – 13.30.
Formål: At skaffe penge til nye legeredskaber.

Nærmere information om dette kommer senere…så hold øje med intra!

Rejsegilde…
Husk, at vi holder rejsegilde fredag den 2. februar kl.
10.30. Her vil skolens formand og bygningens arkitekt
holde tale, og der serveres pølser, brød og sodavand.
Pædagogisk weekend…
Efter rejsegildet (ca. kl. 11.45) har alle elever fri, da
lærerne tager på pædagogisk weekend.
Børneboligen har åben umiddelbart efter rejsegildet.
Vi opfordrer til, at elever, der ikke er tilmeldt Børnebolig,
tager hjem umiddelbart efter rejsegildet, da der er
begrænset tilsyn. Elever, der skal med bus hjem, kan
opholde sig på skolen.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark, Skoleleder

TRIVSELSUNDERSØGELSE
Hvert år foretager vi en trivselsundersøgelse for skolens mellemhjul og storehjul. Resultatet af det samlede
resultat kan I se af det medsendte ark.
Hver klasselærer har fået udleveret klassens resultater, og jeg ved, at der i flere klasser tages emner op,
som kunne behøve en ekstra snak.
I forældre kunne også dykke ned i skemaet og spørge ind til jeres barn om nogle af emnerne.
Hilsen Helle

P-PLADS
For nogle år tilbage brugte et udvalg en del tid på at optimere P-pladsen, da der som bekendt er
udfordringer med pladser og sikkerheden, især om morgenen. Da der løbende kommer nye familier til og til
repetition for vi andre, vedhæftes skitsen over P-pladsen med bl.a. kørselsretninger.
Udvalgets bemærkninger/tanker følger også her:
Det er særligt vigtigt at bemærke at der er 2 uafhængige forløb:
 et for de som skal parkere – her anvendes indkørsel nærmest Tønning
 et for de som kun skal sætte børn af ved drop off skiltet ( kys & kør) – her anvendes indkørsel ved
busskuret.

PRISER FOR UDLEJNING
Alle med tilknytning til skolen har mulighed for at leje skolen, borde og stole m.m. ved behov. Pr. 1/1 er
priserne justeret en lille smule – listen kan ses på Intra. Kontakt kontoret for nærmere oplysninger, eller for
at leje.

FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Fra Børnebolig
Vi har drøftet vores interne struktur lidt og i den forbindelse har besluttet, at det fortrinsvis er Nikolaj og
Chr. Ø der står for BB Club fra uge 6. Chr. Ø har ferie i uge 4, derfor er Simone i huset denne uge.
Svømmehals turene starter op igen. Nikolaj tager med som den voksne.
Vores "bag for vores sag" begynder vi så småt på indenfor nærmeste fremtid. Vi vil have fokus på større
inddragelse af børnene i projektet frem for mest muligt bagværk.
Dato for salg af bagværk er endnu ikke aftalt - det kommer på Intra senest ugen før salg.

Fra børnehaven
Vi skal evaluere vores "voksen i længere tid på aldersopdelte dage" i begyndelse af februar - nærmere
bestemt d.7.2. Afhængig af resultatet, vil vi selvfølgelig justere i vores struktur.
Så mere om det senere.
Fastelavnsfest er den 9.2, som det står i kalenderen. Vi tænker også, at vi slår katten af tønden på skolen,
som der efterhånden må siges, at der er tradition for.
Nærmere besked når vi kender programmet - det kommer på Intra.
Vores teaterforløb med Komediehuset i Horsens har bare været en stor succes og oplevelse for os alle små som store. Vi har fornøjelsen af at høre børnene fortælle med stor indlevelse om stykket, - de kender
og gengiver ret præcist de enkelte roller og handlingen i stykket.
Yngste og mellemgruppens teaterstykke var med i Prinsessen På Ærten - de ældste i Den Grimme Ælling.
Vi har iværksat nogle små tiltag i forhold til at give børnene større mulighed for at hjælpe til og ikke mindst
øge deres selvhjulpenhed. Fx. inddragelse i borddækning, - de selv hælder vand / mælk op eller opfordres
til at prøve, opfordres til at hente en saks til at klippe frugtstængernes emballage op, - give mulighed for at
spise med kniv og gaffel. Vi øver i forbindelse med frokost også både almindelig høflighed / pli og viden om
til hinandens navne. Fx. siger man navnet på den man henvender sig til og gerne vil have "noget" fra.
Mvh Yrsa

NU SKAL DER STRIKKES....OGSÅ HJEMME.
Kære alle.
Igen i dag har vi
været
begunstiget af
bedsteforældre
-og en nabo til
Henning -Inga i
5. kl.
-Og vi kan se på
elevernes hurtige teknikindlæring at hjælpen udefra har
været stor.
Vi kan også se at strikningen for nogle elevers vedkommende er fortsat hjemme, det sætter vi stor pris på
og I må selvfølgelig gerne anspore jeres børn til at tage fat i strikkepindene af og til, BLOT DE HUSKER AT FÅ
DEM I TASKEN TIL OM FREDAGEN. Det vil vi gerne bede jer forældre om at hjælpe dem med at huske.
Tak til dem af jer , der har leveret gratis garn med børnene i skole.
I det hele taget kan I forældre måske fornemme at Hanna og jeg har svært ved at få armene ned ovenpå
den start, vi har fået ved hjælpen udefra. Her er virkelig tale om at vi
har fundet en guldåre af gråt guld der både kan lide at være sammen
med børnene og som kan lære fra sig ud i strikningens af og til
knudrede kroge.
Vi har haft to fantastiske H/D timer, med engagerede
bedsteforældre, the /kaffe og oplagte elever. Alle er kommet igang
med deres strikketøj, hvor alle nu ved hvad en retmaske er. Vi er så
heldige, at alle bedstemødre har meldt deres ankomst næste fredag
igen. Hvor SKØNT.
Vi strikker videre.....ret skal være ret, som man siger....

Igen i dag er 5. klasse og Hanna og jeg blevet
begunstiget af en dejlig flok bedstemødre, der med
energi og god indlevelse har været med til at give jeres
børn en rigtig god fornemmelse af, hvordan man
opklarer strikningens små "mysterier", som kan opstå
undervejs i strikke processen. Jeres børn er blevet
hjulpet godt igang. Ingen tvivl om det. Der er syn for
sagn i deres produkter allerede.
1000 tak for hjælpen.

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
5
Mia
Lene Abildgaard og Bjarne Jakobsen
2148 5558
Bøgebjergvej 17, 8740 Brædstrup
3116 3194
Benjamin
Anja og Peter Steen Nielsen
2148 5511
Holmekollen 9, 8660 Skanderborg
2819 6433
Anna
Dorthe og Flemming Kaihøj
2368 5189
Silkeborgvej 263, 8700 Horsens
2993 8336
Sofie
Elin M. og Kim Holst
2074 5398
Søvejen 18, 8752 Østbirk
2274 5267
6
Stella
Nicole og Martin Nielsen
5354 2087
Rådhusgade 6, 8740 Brædstrup
31710500
Lucas
Tina og Henrik Dåbeck
2446 4798
Sorgenfri 14
6120 8730
Victoria, Anastasia
Svetlana og Tom M. Broch
4045 3162
Søgade 67, 8740 Brædstrup
4046 3162
Thor, Kine, Gorm
Maria og Martin Hansson
2021 5156
Tønningvej 22, 8740 Brædstrup
7175 5452
8
Naya, Tobias
Mette Schultz og Jens Kirk
2074 4958
Skolebakken 11a
2339 0305
Amalie, Cecilie,
Anja Svoger Petersen, Skolebakken 25
2254 4745
Alexander
Niels Tang, Søndervej 27b, 8350
6185 4745
Aya
Gunilde Hessler og Jacob Hauge
3212 3585
Søvejen 21, 8752
3212 3585
9
Rebecca
Lene Christensen og Jørgen Hansen,
4042 2741
Almindehøjvej 8, 8740 Brædstrup
2424 1811
Helena
Bente og Tonny Buch
3011 3269
Tønningvej 5, Brædstrup
2991 3269
Katrine
Karina Krogh, Brokhøjvej 31
5338 0810
Vagn Saugberg, Sorgenfri 37
2174 6182

