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VIGTIGE DATOER:
15.-16. maj: Skolefoto på skolen
30. maj - 1. juni: skolebytte
4.-5. juni: skolefridage
4. juni: Børnehave åben/SFO-pasning i børnehaven
5. juni: Børnehave og SFO lukket
16. juni: arbejdslørdag
29. juni: sidste skoledag

Kære alle i og omkring TTF.
”Kom maj, du søde milde…”
”Grøn er vårens hæk…”
”Dagen er så fuld af anemoner…”
Forårssange er der mange af, og vi synger dem
lystigt til morgensang i ugens løb. Og naturen har da også nogenlunde fundet sit
forårslune humør frem, hvilket særligt ses på den anemonedækkede skovbund og
træernes lysegrønne blade. Dejligt, at vi mærker årstidernes skifte, og dejligt at vi nu er
nået til den årstid igen, hvor alt grønnes, og dagene bliver længere.
Tusind tak til de af jer, der har været med til at male både udendørs og indendørs på vores
tilbygning. Flot arbejde! Farverne skal vi – som altid – lige vænne os til, men de er en del
af hele skolens samlede ”farvekort”, der er nøje udtænkt af arkitekten. Så det samlede
resultat vil helt sikkert fremstå ganske flot, når vi er færdige.
Og tusind tak til tidligere forældre på TTF, der lørdag den 21. april mødtes på Friskolen til
Senior-arbejdslørdag. Her blev ordnet forskelligt, så skolen og udeområderne kunne tage
sig lidt bedre ud.
Jeg vil gerne sige jer alle – og ikke mindst 4. klasses
forældre og vores musiklærere – TAK for en fantastisk
forårskoncert. Det var bare en dejlig aften, hvor musik,
sang og forårsstemning var i centrum. Skønt at opleve,

hvordan små som store bare har mod på at optræde for hinanden.
Skolebytteturen nærmer sig, og i år drager vi mod Vindblæs Friskole ved Mariager.
Nærmere bestemt den lille by Norup. Der er afgang fra TTF den 30. maj, og alle vender
hjem fredag den 1. juni. Som sædvanligt vil der være mulighed for at elever fra 4. til 8.
klasse kan cykle til Vindblæs Friskole. Cyklisterne tager af sted den 29. maj og overnatter
undervejs på en efterskole.
De afsluttende prøver er nu begyndt for vores elever i 9. klasse. De har i denne uge været
til skriftlig prøve i dansk skriftlig fremstilling, læsning og diktat og matematik. Inden de
mundtlige prøver begynder i juni fejrer 9. klasse deres sidste skoledag fredag den 25. maj.
Den dag vil der nok være nogle ændringer i det almindelige skoleprogram…
Som I formentlig har hørt eller læst i nyhederne fik vores forhandlingsparter en aftale i hus,
så vi helt kunne undgå lockout og de forstyrrelser, det ville give. Så hverdagen kører
videre på TTF uden afbrydelser.
Husk, at der er skolefri mandag den 4. juni og Grundlovsdag den
5. juni.
I morgen har TTF en stand (bunke sand med en masse legetøj) i
forbindelse med Markedsdagen i Brædstrup. Så kig forbi, hvis I
er i byen.
På søndag bliver eleverne i 7. klasse konfirmeret ved
gudstjenesten kl. 10.00 i Træden Kirke. Hjerteligt tillykke med
denne dag.
De bedste hilsner til jer alle
Thomas Kilsmark, Skoleleder

FRA BØRNEHAVEN
Onsdag d..2 maj drog hele børnehaven af sted i en stor fin bus til Givskud Løvepark, - det
er jo efterhånden en sjælden begivenhed for os at køre i bus, så det var i sig selv en stor
oplevelse. På vejen ud gik snakken lystigt - mange ting vi så undervejs blev vendt fx. den
sjove lyd bussen engang imellem sagde, når den drejede til højre eller venstre - kunne
bussemanden nu også finde vej? - de der helt "ægte Panda køer" der gik på en mark og
meget mere.
Flere af vores børn har årskort til løveparken, så der var nok små guider til at vise rundt fx.
en pige på 4 år, som præcis vidste hvor huset med aberne med de grimme numser boede.
Også legepladserne tiltrak sig børnenes opmærksomhed og specielt de små klappegeder.
Så turen hjem var noget mere stille - flere børn og en enkelt voksen fik en velfortjent lille
morfar.
Vi glæder os rigtig meget til vores kommende bedsteforældre uge - det er uge 20. BB har
også bedsteforældre uge i den uge, så vi håber selvfølgelig på rigtig mange besøg i begge
huse. Der er selvfølgelig kaffe / te på kanderne.

1.maj sagde vi hjertelig velkommen til Sofia. Sofia er lillesøster til Mathias i ældste
gruppen og Maja i første klasse.
Før - skole folket drager på deres årlige hyttetur fra d.30. - 31.5 - samme tidspunkt som
skolebytte turen.
Vi har debatteret vores mål med at have børnene inddelt i spisegrupper og har i den
anledning lavet en lille SMTTE på det, så vi også kan evaluere på ordningen. Det gør vi på
et middagsmøde i juni.
Vores mål er, at vi gerne vil afprøve om ordningen giver mere ro omkring spisesituationen
bl.a. fordi børnene ved hvor de skal sidde.

FRA BØRNEBOLIGEN
D. 1.maj startede vi på vores ude måneder, - en lidt kold og våd opstart, - så vi får brug for
det vandtætte overtøj og måske også skiftetøj.
Ordningen med at have lidt mooncar i bålhytten fungerer faktisk rigtig ok, selvom pladsen
er lidt trang.
Sidste svømmehals tur før ferien er onsdag d.9.maj - det er en drenge tur for 3 - 5 klasse
og de drager af sted på cykler.
Vi tænker vi fortsætter med tilbuddet fra efteråret af igen.
Det var vist det fra os.
Yrsa.

17 FORFATTERE PÅ ARBEJDE I 2. KLASSE
2018 begyndte med et stort skrive og illustrations
arbejde i 2. Klasse, af deres egen bog.
Det var en proces der tog lang tid, for at
gennemarbejde en bog grundigt.
Efter udgivelsen, var klassen ude i den store verden, for
at læse deres bøger op.
Klassen begyndte
oplæsningen i børnehaven,
derefter var det 0. klasse, og
til sidst var det til
morgensamlingen.

4. KLASSE BYGGER.
4-5 drenge i 4. klasse har i en lang periode, sammen
med Nikolaj bygget på legepladsen bag ved BB i deres
12-pauser. Det har det fået en rigtig fik lille hytte ud af,
som de nu deler med resten af klassekammeraterne. Vi
holdt en lille indflytterfest med popkorn og saftevand.
Malte holdt en
flot tale og Jette
fik æren af, at
klippe det røde
bånd. Godt
projekt, hvor de har arbejdet fantastisk sammen.
/Jette

7.KLASSE
Nu kan det rigtig mærkes på 7.klasse, at det er liiige om lidt de skal konfirmeres. De bobler
og snakker og har svært ved at sidde stille. De glæder sig til den store dag.
Heldigvis kan kemien stadig fange deres interesse - især når der skal laves forsøg med
syrer og baser. Kan man mon få en syre til at blive neutral hvis man tilsætter sukker?
Hvilken pH har mon cola?
Betina

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
20
Mathilde, Malthe
Mette Kristensen og Uffe Nielsen
2370 1215
Gammelstrupvej 9, Brædstrup
29854894
Mia
Tina Josephsen og Kenneth Bonnichsen,
2462 0840
Gudenåvej 36
4033 8487
Maja
Camilla og Claus Venning Bennetsen
2991 0242
Tønningvej 10
2129 1051
21
Tobias
Laila og Gerth Isaksen,
2966 0245
Sorgenfri 26, 8740 Brædstrup
3042 6818
Ida
Winnie Larsen og Jan Holl Nielsen
2042 0623
Hamborgvej 2C
2513 7656
Nikolaj
Tina og Preben Pedersen
2173 1030
Sorgenfri 20, 8740 Brædstrup
3052 8130
Jonas
Lene og Ulrik Lund
2464 0737
Troelstrupgade 3
2049 3137

