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NYHEDSBREV
DECEMBER 2019
VIGTIGE DATOER:
12. december: julekoncert kl.18.30
18. december: julearr. for børnehaven, kl. 16.45
20. december: juleafslutning/sidste skoledag før ferie
6. januar: første skoledag efter ferien

Kære alle i og omkring TTF
”Det sørme, det’ sandt, december…” sang vi i fredags til den årlige Juleklippedag på Friskolen. Og sandt er
det, at vi nu har taget hul på julemåneden med alle dens traditioner, julerier og forventninger.
Juleklippedagen var en dejlig blanding af det hele; morgensang, børn med nissehuer, julemusik og klippeklistre i klasserne, ”årets julepynt” i Aulaen, æbleskiver og juledekorations-produktion. Alt sammen noget,
der vidner om, at vi bevæger os frem mod jul.
Morgensang i december vil også have nogle ”decemberlige” indslag, hvor bl.a. 0.
klasses krybbespil og børnehavens Lucia-optog er faste indslag. Desuden afholdes
Julekoncerten den 12. december med 3. klasse og forældre som ”værter”. Og
endelig drager skolens kor den 10/12 til Klovenhøj i Brædstrup for at gå Lucia-optog
og synge for beboerne.
Tilbage i november - uge 46 - var der forskellige
aktiviteter i hjulene. Lille Hjul arbejdede med Ulandskalenderens tema om Bangladesh, Mellem Hjul arbejdede med
temaet Down Under, 7. og 8. klasse lavede avis og 9. klasse havde
terminsprøver som forberedelse til forårets afgangsprøver. Så en uge
med faglighed af meget forskellig karakter.
Klubben i børnehaven er ved at være totalt gennemrenoveret, og vi
regner med, at vi i begyndelsen af 2020 kan tage de nye, flotte lokaler i
brug. Også kælderen i børneboligen er ved at være færdig. Næste år er

det planen, at vi vil fortsætte i det store rum, der efterhånden trænger til at få et løft. Lærerforberedelsen
og det nye mødelokale er færdigmeldt og klar til brug.
TAK til alle jer, der har kastet timer i de forskellige
projekter. Det er af kæmpe værdi for vores TTF!
Med ønsket om en glædelig december.
Venlig hilsen
Thomas Kilsmark
Skoleleder

FRA BØRNEHAVEN.
Jeg er tilbage i børnehaven om eftermiddagen og foreløbig indtil at vi igen kan tage klubben i brug.
Renoveringen skrider stille og roligt fremad, - men vil helt sikkert strække sig ind i det nye år.
Mandag d.2.12 har vi budt Alfred og Ejgil hjertelig velkommen i vores børnehaven.
Tirsdag d.3.12 siger vi farvel til Lorentz som skal starte i
Rudolf Steiner børnehaven, hvor hans lillesøster også går.
D.20.1.20 kan vi byde Enda hjertelig velkommen i vores
børnehaven, så yngste gruppen vil fortsat være på 10 børn.
Julen nærmer sig med
hastige skridt og jo, vi får
julehule med alle de
traditioner den nu er
forbundet med. Den er
etableret i noget kølige
rammer end vanligt,
nemlig udendørs og med
god hjælp af børnene
selv. Det er planen at julehulen arbejder og forandrer sig hen over
december i takt med at børnene har lidt personligt julepynt med, der
kan hænges eller lægges i hulen. Kig gerne forbi og se.

FRA BØRNEBOLIG
Rosa er tilbage i huset, - det er dejligt. Rosa er ansat 10 timer pr.
uge, - og timerne ligger mandag til torsdag.
Torsdag d.28.11 havde vi jule klippe / klistre og lav din egen
juledekoration dag. Huset var som sædvanlig vært ved lidt
mundgodt i form af gløgg, æbleskiver og pebernødder.
Vi takker for den flotte opbakning på dagen.
Tilbuddet om svømmehalsture hitter, - der er rigtig flot opbakning
til turene, det er vi selvfølgelig glade for.

Vi har over en periode haft fokus på at børnene bliver bedre til at rydde op efter sig selv, at de behandler
vores ting og sager, - og ikke mindst hinanden ordentlig. Det begynder vi at mærke en positiv virkning af, så vi fastholder vores fokus.

FÆLLES
Vi går alle på juleferie fra d.20.12. Der var et enkelt pasningsbehov i BB til d.23.12, som har kunnet løses.
Jeg vil her på falderebet for dette år, gerne sige tusind tak for året der gik og samarbejdet med jer alle.
Med ønsket om en rigtig dejlig jul og et godt nytår.
Yrsa

1.KLASSE
1. klasse har været i gang med at skrive historier til
skovnissen hjemme hos mig. Det er blevet til en sæk fyldt
med gode børnehistorier. Nu er det meget spændende hvad
der sker! Kommer der noget i sækken? skal der flere
historier og tegninger til?! Kommer han og driller? eller er
det en rigtig sød skov nisse?
Uha, der er mange spørgsmål.
Hanna

TUR TIL STJERNHOLM
2. og 3. klasse har på skift
besøgt museumsgården
Stjernholm i Nim i anledning af
julens komme. Eleverne har
med hjælp fra frivillige
pensionister, kogt klejner,
klippet julepynt og været på
skattejagt rundt på gården efter
juleting fra gamle dage.
Begge klasser har haft nogle gode dage med hygge på tværs af
generationer.
Tak til Jer forældre, som var med og hjalp med
kørsel.
Kristina og Gitte

4. KLASSE
I 4. klasse vrimler det med nisser, eller de er faktisk i kælderen endnu.
Klassen har været i gang med et forløb med LER.
Hvordan arbejder vi med ler, sådan at
det holder til en brænding ved 1260
grader?
Hvordan sættes et hoved og næse på.
Hvad er glasur?
Hvordan maler man glasuren på så
slutproduktet bliver flot?
Hanna

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
Emil
50
Mille Schausen og Steffen H. Kjær
2119 6776 Mille_schausen@hotmail.com
Bredvadmøllevej 8, 8740 Brædstrup
6146 1222 Steffen-jagt@hotmail.com
Oliver
Pernille Bjærre og Thomas Marcussen
6017 3070 Pernille.bjaerre@hotmail.com
Klydevej 19, 8740 Brædstrup
2870 2095
Villads, Elias
Heidi og Olav Pasgaard Hansen
4111 4599 Schmidt_heidi@hotmail.com
Stokbrovej 4, Davding
2972 4360 olavphansen@hotmail.com
Anna, Karla
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Maria K. og Martin Østervig Larsen
2395 6251 Maria.korsholm.larsen@gmail.com
Søbækvej 8
4188 7306 Martin.oestervig.larsen@gmail.com
Johanne, Bodil, 2231 6334 metteiversdatter@outlook.dk
Mette Holm og Rasmus Hjortshøj
Ingrid
Søtoften 8, 8740 Brædstrup
2685 1823 rasmuslhj@outlook.dk
Thomas
Ane Mette Thomasen og Ole Hoppe
4227 4188 amthomasen@gmail.com
Trædenvej 1, Brædstrup
4227 2837 hoppeole@gmail.com
Asger, Bjarke 2151 5956 aavej54@godmail.dk
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Nina og Andreas Christoffersen
Åvej 54, 8740 Brædstrup
2142 9647 andreas@boegedal.dk
Angelina
Nicole og Philipp Duschner
5011 9750 nnd@fibermail.dk
Gammelstrupvej 19, 8740 Brædstrup
5016 1515
Benjamin
Rikke Søltoft Lauritzen
2782 5515 Rikkelauritzen@hotmail.com
Niels Wongesvej 6,1.th.

