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NYHEDSBREV
JANUAR 2019
VIGTIGE DATOER:

8. marts: skolefest
2. april: Generalforsamling
11. april: forårskoncert
22.-24. maj: skolebyttetur

Nytårshilsen
Kære forældre.
2019 er nu skudt godt afsted, og det er dejligt at se,
hvordan skolen igen summer af liv.
Foran os ligger nyt, ubrugt år med de mange muligheder, det rummer for os.
Arbejdet med vores værdier er fortsat i gang, og medarbejderne skal på et aftenmøde i januar definere og
afklare værdiernes værdi, så beskrivelserne af disse kan blive lavet. Det har været – og er – en spændende
proces, og vi ser frem til at kunne arbejde mere konkret med disse fremover. Mere info om dette vil
komme.
Dronningen kom i sin nytårstale med en tale til børnene, der i særlig grad gik på fællesskab. At vi ser
hinanden, hjælper hinanden, støtter og opmuntrer når vi ser, at der er brug for det. Dette budskab taler
meget fint i det, vi arbejder for hver eneste dag på TTF og som vi gerne vil se som et fundament hos vores
børn i omgangen med hinanden.
De stille morgener er igen på programmet, så husk at udstyre jeres barn med relevant læsestof. Vi læser 20
minutter hver dag fra mandag til torsdag.
Og husk endelig at sætte kryds ved årets store skolefest. Den afholdes fredag den 8. marts.
Rigtig godt nytår til jer alle.
Thomas Kilsmark
Skoleleder

VEDR. BUSRUTE 501 OG PARKERING
Som de fleste nok bemærkede, var der i december en forsøgsordning hvor bussen skulle vende ved
busskuret. Forsøget blev vurderet ”ikke hensigtsmæssig”, og nu kører bussen igen som før. De
parkeringspladser der var inddraget overfor indkørslen er igen brugbare.
Det giver heldigvis lidt flere pladser – der er hårdt brug for dem især om morgenen. Vi skal derfor igen
henstille til at parkering på den anden side af vejen foregår på skråt og i samme retning alle sammen

TRIVSELSUNDERSØGELSE
I december måned blev den årlige trivselsundersøgelse blandt eleverne gennemført. Interessant læsning –
den vedhæftes med dette nyhedsbrev og kan også snarest findes på hjemmesiden.

FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
FÆLLES BESKEDER:
Først og fremmest hjertelig velkommen tilbage igen til alle - og begge huse er i fuld sving igen.
Der kommer opslag op i nærmeste fremtid, hvor I kan tilmelde jer pasning i uge 7 som er fra d.11.2 - 15.2.
BB søskende forældre kan som sædvanlig skrive alle børn til pasning i BH.
Sidste frist for tilmelding er mandag d.21.1

FRA BØRNEHAVEN.
I børnehaven lagde vi stærkt ud - der stod nemlig 5 nye børn klar til at gå i børnehave hos os fra d.2.januar.
Det er Hannah, Merle Emilie, Noah - alle børn til mellemgruppen. Og det er Freya og Marinus, som er til
yngste gruppen.Vi byder alle hjertelig velkommen.
Desværre har vi også et par farvel - det er Leo, som skal gå i børnehave i Ry hvor familien bor - og det er
Adrian, som også skal flytte børnehave til Bakkelandets børnehave, fordi forældrene har købt hus i Davding.
Vi ønsker dem alt det bedste og håber alle må trives i de nye rammer.
Allerede her fra januar vil arbejdet med den nye styrkede læreplan komme til at fylde -fx. er vi deltagere på
fyraftensmøder i januar og februar, hvor vi får input til hvordan man kan tænke, dokumentere og beskrive,
hvordan læreplanerne udmøntes i vores praksis - Naja og undertegnede er tilmeldt en temadag arrangeret
af vores fagforening, som kan give os input til, hvordan vi kan få et fælles fagligt fodfæste - et fælles sprog i
en til tider ret komplex dagligdag.
Temadagen falder rigtig godt, idet vi nærmer os afslutningen på at definere vores fælles værdier på hele
TTF. Herefter skal husene til at beskrive, hvordan værdierne omsættes til daglig praksis

FRA BØRNEBOLIGEN.
Vi lægger desværre ud med, at skulle tage afsked med Susanne d.31.1.19. Susanne har fået tilbudt en fast
stilling i Vestbirk Naturbørnehave, hvor hun før har været tilknyttet og været rigtig glad for sit arbejde med
den aldersgruppe. Vi ønsker Susanne det allerbedste fremadrettet. Trine La Cour vil være vikar i stillingen
indtil vi får ansat en M/K i den.
Jeg har fået timer igen i BB hver tirsdag - det glæder jeg mig til. Årsagen er dels en nødvendig nedjustering
af timer og samtidig et ønske fra min side om et bedre kendskab til hverdagen i BB.
Som udmeldt før jul i “nyt fra bestyrelsen” fra formand Martin Hansson, - nedjusterer og nedprioriterer vi i
2019 vores eftermiddags mads tilbud. Det gør vi dels af økonomiske grunde og dels for at få mere tid med
børnene i andre pædagogiske aktiviteter.
Samtidig afprøver vi at BB Club deres eget eftermiddagsmad over - og børnene får ansvar for selv at rette
eftermiddagsmaden an og rydde op efterfølgende.
0 - 2 klasse får ligeledes et større medansvar for at rette an og rydde op i BB efter eftermiddagsmaden, men
med mere guidning. Vi etablere igen en lille spisegruppe, med 5 -6 børn, som derved får lidt mere ro på til
at smøre sig en mad.
Med venlig Hilsen
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 – gerne et par
dage i forvejen
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Maria og Kim Hansen, Bavnehøjvej 2,
Brædstrup
Nina og Andreas Christoffersen
Åvej 54, 8740 Brædstrup
Maria og Jacob Sand
Kongevej 6, Østbirk
Maria N. og Johann D. Laux
Sorgenfri 3
Maria K. og Martin Østervig Larsen
Søbækvej 8
Tina og Johnny Grønbek Mogensen
Skovvejen 63, Brædstrup
Stine og Klaus Duelund
Østervænget 7, Nim, 8740 Brædstrup
Louise og Peter Hollensen
Kirstinelund 15, 8660 Skanderborg
Karina og Martin Lund Dupont
Trædenvej 9
Lotte Koch, Gasvej 13 a, 1., Horsens
Lasse Brøner, Højlundvej 24, Skanderborg
Lise og Steen Brink Andersen
Sorgenfri 39, Brædstrup
Linda og Rune H. Mikkelsen
Bredvadmøllevej 19
Linda Rasmussen, Damgårds Alle 15
Anders V. Pedersen, Vestergade
Marianne og Allan Ribergaard
Birkevej 16, 8740 Brædstrup

Noah
Laurids,
Asger, Bjarke
Kristoffer
Aron
Anna
Lærke,
Mathias
Søren
Lærke
David
Alma, Vigga
Sara Marie
Theo
Sofia
Silke

2874 7170
2548 7071
2151 5956
2142 9647
3023 5774
2682 8274
2068 2980
2860 9099
2395 6251
4188 7306
4063 1223
2232 1608
2978 5960
2967 0271
5116 2616
2022 2925
4165 5946
2066 6335
2973 6505
2980 0236
2267 2067
2238 3140
2554 3434
2244 0386
4081 3155
2945 6118
2149 3432
4031 7110

mh@fruhanseneblomster.dk
kh@turbinehallen.dk
nina.christoffersen@skolekom.dk
m.sandslottet@gmail.com
j.sandslottet@gmail.com
nmaria@live.dk
Maria.korsholm.larsen@gmail.com
Skovvejen63@hotmail.com
spd@fibermail.dk
l.hollensen@gmail.com
p.hollensen@gmail.com
zebramus@hotmail.com
martin-34-2@hotmail.com
lotte@koch-online.dk
lassebroener@koch-onlinde.dk
lisebrink@live.dk
lhindsgaulmikkelsen@gmail.com
runehindsgaulmikkelsen@gmail.com

Linda.rasmussen@bestseller.com
jannebabe@usa.net

