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VIGTIGE DATOER:

11. april: forårskoncert
22.-24. maj: skolebyttetur
15. juni: arbejdslørdag

Kære alle i og omkring TTF.
En begivenhedsrig måned ligger nu bag
os, og vi kan se tilbage på gode oplevelser
for såvel små som store på vores friskole.

6. klasse udstiller i Aulaen

Fra tid til anden kommer der helt dugfriske ”kunstnerier” op fra kælderen, hvor Håndværk &
Design, Billedkunst eller P-fag har været i gang. Og i denne uge er det 6. klasse der udstiller i
Aulaen. Kig forbi. Det er virkelig flotte ting, der kreeres af vores elever under kyndig vejledning fra
vores kreative lærerkræfter.
Uge 10 bød på emneuge med skuespilprøver, band-øvelse,
kulisse- og kostumekreation, PR-arbejde, lyd- og
lysforberedelser og meget andet. Alt
kulminerede i skolefesten, der igen var
en rigtig skøn oplevelse at være med
til. TAK til alle, der på hver sin måde
bød ind, så arrangementet kunne
gennemføres så flot!

Den 1. april kunne Gitte fejre sit 25-års jubilæum som lærer på TTF. Det blev
markeret tirsdag den 2. april ved en til lejligheden udvidet morgensamling.
Her blev Gitte behørigt fejret med sange, taler og ikke mindst et væld af
diplomer for sin indsats gennem de mange år. Hjerteligt tillykke til Gitte!

Tirsdag den 2. april blev den årlige ordinære generalforsamling for hele TTF afholdt. Som vanligt er
det aftenen, hvor ledelsens beretninger og årsrapporten fremlægges. Skolens tilsynsførende, Leif
Laursen, deltog også på aftenen og fremlagde sin rapport omkring skolens undervisningstilbud.
Endvidere blev det nyreviderede værdisæt fremlagt og efterfølgende kunne de fremmødte drøfte,
hvordan værdierne kan implementeres set fra forældreperspektiv. Mere om værdierne vil blive
udsendt i de kommende uger.
Det var dejligt at se så mange fremmødte, da det er en vigtig aften for en friskole som TTF.
På torsdag den 11. april kl. 18.30
samles vi igen til årets

Forårskoncert
Husk at tilmelde jer til Bente på mail:
kontor@ttfriskole.dk eller via Forældreintra.
Det bliver en skøn aften med smag af forår. Sang og
musik vil flyde som en strøm gennem aftenen.
Skolebytteturen går i år til Mejls-Orten-Tinghøj Friskole
ved Varde. Den foregår fra onsdag den 22. maj til fredag den 24. maj.
Der er indtil nu 3 tilmeldte på kokkeholdet. Opgaven klares bedst af 5-6 forældre, så meld gerne
til. Det er både sjovt, givende, fornøjeligt, morsomt og
festligt at være med på disse ture. Gode råd og ideer
for indkøb mv. findes hos Bente på kontoret. Vi håber,
at der er nogle, der har lyst og kan finde tid til denne
opgave.
Også til cykelholdet vil der være brug for et par
medcyklende forældre. Så meld jer gerne til hos Bente,
så vi kan begynde at danne os et overblik over
skolebytteturen.

Påsken nærmer sig, og fredag den 12. april går vi på påskeferie. Vi mødes igen tirsdag den 23. april
til almindelig skoletid.
Med ønsket om et fortsat lyst og lunt forår og en dejlig påskeferie.
De venligste hilsner
Thomas Kilsmark
Skoleleder

FRA BØRNEHAVEN.
Børnene og vi nyder at solen er mere fremme og regnen for en periode er stoppet. I sidste uge var
der “cykeluge” - lidt ærgerligt, at vi ikke havde arrangeret et sponsorløb, for der er godt nok kørt
nogle kilometer i løbet af ugen.
I denne uge vi nu snart går ud af, har vi haft
fokus på kunst, - det er der kommet mange fine
ting ud af. Kunsten kan ses forskellige steder på
vores legeplads og vi har lige besluttet at
forlænge ugen, så vi bliver i kunst tema næste
uge med.
Alle er velkommen forbi for at kigge hvad
børnene er i gang med at lave, - og endelig også
når det resultat er på plads. Der tages ikke entre
for at se udstillingen.

I mandags sagde vi hjertelig velkommen til Lorentz og hans
forældre. Lorentz er dreng til yngste gruppen. Familien er
tilflyttet Træden og kommer fra Århus.

FRA BØRNEBOLIGEN
Onsdag d.26.3 afholdt vi vores MBB. 6 band stillede op og gav
den bare fuld skrue. Huset har emmet af travlhed op til
dagen, - der er blevet lavet pynt, indbydelser og øvet til den
helt store guldmedalje.
Backstage folket har knoklet for at skabe de rette rammer og
ikke mindst stemning, - de har sørget for lyd/ lys, - taget billeder og meget mere. Selvfølgelig var
der også dommere, som efter strenge kriterier fandt frem til vinderne. Det blev Freya og Kirstine
fra 3 klasse med nummeret Havanna.
Vi takker alle for det
store engagement og
opbakning til dette års
MBB.
Som opvarmning til
onsdagens MBB, - havde
vi lokket Deepa ud til os
til en inspirations
dansetime. Vi takker for
en rigtig sjov time, hvor
der bare blev danset og
svedt igennem.

Ugen forinden MBB blev vores produktion af div. bagværk fra vores “ bag for vores sag” solgt.
Også dette forløb har børnene deltaget i med stort engagement. For salget d.20.3 stod pigerne fra
5 kl. og det gjorde de rigtig godt.
Også her skal lyde en stor tak til børn og voksne for stort engagement i det store arbejde der er
gået forud. Også tusind tak til køberne.

LIDT FÆLLES TING.
Der er som sædvanligt fællespasning i børnehaven dagene op til påsken.
I maj måned fra d.6.5 til / med d.10.5 er der bedsteforældre uge i børnehaven. Bedsteforældre
skal også være så hjertelig velkommen i BB til en kop kaffe og måske et spil kort eller lignende.
Hvis I ved, at børnenes bedsteforældre gerne vil kigge forbi, - må I meget gerne give besked.
Med Venlig Hilsen
Yrsa

FEMTE OG SJETTE KLASSE PÅ SLAGTERI
I marts var femte og sjette klasse på besøg på Danish Crowns store slagteri ved Horsens med faget
4F. Vi fulgte grisens vej fra lastbil til køleboks. I den ene ende af fabrikken kommer de uvidende
grise løbende ind, for i løbet af 24 timer at blive bedøvet, slagtet, renset, parteret, testet og til
sidst pakket ned. Hjemme på skolen fortsatte vi processen ved at lave (og smage) konventionelle
og økologiske frikadeller, og arbejde med dyrevelfærd. Nu ved vi hvor maden kommer fra - og tror
en enkelt elev blev vegetar :)

ET FRISK (VIND)PUST UDEFRA
Fredag d. 29.marts havde 8.-9.klasse, besøg af Christina Aabo, som arbejder som forsknings-og
udviklingschef hos Ørsted.
Christina fortalte engageret om Energiformer, Teknologi, Klimaændringer
og Drivhuseffekt.
Naturligvis var der
også fokus på Ørsted
og på vindenergi og
vindmøller. Eleverne
var rigtig gode til at
stille spørgsmål og
deltog aktivt i
foredraget, som gav
dem et større indblik i
klimaproblematikken.
Foredraget blev sluttet
af med en snak med
eleverne om, hvad de
selv kan gøre for vores klima.
Besøget var arrangeret gennem “Engineer the Future” som præsenterer sig som:” Danmarks
teknologiske alliance, som bringer danske ingeniører og teknologieksperter i front og sørger for, at
børn og unge får en teknologisk dannelse, og at mange flere får viden og speciale inden for
teknologisk udvikling.” Besøget er fondsfinansieret og derfor gratis.

9. KLASSE – EKSAMEN VENTER FORUDE
Så skal trådene samles og gamle tekster opfriskes.
Hvordan var det nu lige...? 9. klasse arbejder i disse dage
med at skabe overblik i pensum og udvælge
fordybelsesområder til danskprøven.

OTTENDE OG NIENDE KLASSE
FIT FOR FIGHT
Den sidste måneds tid har
idrætsundervisningen i ottende og
niende klasse været i anderledes
omgivelser. Under temaet
“Fitnesskultur” blev der løftet jern og
svedt tran i Fit og Sund i Brædstrup.
Individuel styrketræning, konditionstræning, walk og crossfit var blandt de aktiviteter, som de
friske unge mennesker blev udsat for. Vi forventer 35 stærke og hurtige elever til idrætsprøverne
om et par måneder :)
Tak til Mette og
Nicolaj (forældre til
Magnus 2. kl) for at
give os muligheden
for undervisning i
Fit og Sund.

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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Christina Olsen,Grumstedbjergvej 2
Claus Dennig Olsen, Troelstrupgade 1
Morar Douglas, Gudenåvej 31
Lars Stadsholt, Birknæsvej 11C, 8752
Mette Kristensen og Uffe Nielsen
Gammelstrupvej 9, Brædstrup
Charlotte og Benjamin Asferg Falk
Warthoesvej 25
Camilla og Claus Venning Bennetsen
Tønningvej 10
Nicole og Martin Nielsen
Rådhusgade 6, 8740 Brædstrup
Mette Holm og Rasmus Hjortshøj
Søtoften 8, 8740 Brædstrup

Adam

2043 1967
2325 1251
James
2147 7831
2174 4531
Malthe
2370 1215
29854894
Cleo
2818 0206
2061 0986
Maja, Mathias 2991 0242
2129 1051
Stella
5354 2087
31710500
Johanne,
2231 6334
Bodil, Ingrid 2685 1823

minegenverden@hotmail.com
clauso@hotmail.dk
Lars.stadsholt@gmail.com

Birgitte Dürr og Mikkel Bolding
Gyden 2A
Camilla Gelmark og Benjamin Laursen,
Smedebakken 4
Bonnie Revsgaard, Nedenskovvej 2A
Casper Jacobsen, Søkildevej 44,

Julian

2539 1351
2064 1722
Lucas
2578 2554
2830 3858
Julius, Mathilde 2530 9864
2021 9773

birgittedürr@gmail.com

Birgitte og Brian W. Ahler
Galgehøj 46, Brædstrup
Malene Rønn og Morten Petersen
Søvejen 23D, Vestbirk, 8752
Pia Sørensen, Søndergade 57,
Ole Sørensen

Emma, Emilie 2242 7932
2812 0618
Frida
2254 3846
2465 6228
Mads
5180 3020
5160 7300

birgitteahler@hotmail.com

nordmar@godmail.dk
uffekn@jubii.dk
Charlotte.asferg@gmail.com
benjamin@asferg-falk.dk
cbbennetsen@gmail.com
nicolenielsen33@gmail.com
meho@dsr.kvl.dk

Camilla_sofie_gelmark@hotmail.com
bonniejacobsen@gmail.com

piaravnsorensen@gmail.com
oleks67@gmail.com

