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NYT FRA KONTORET
Kære alle på og omkring TTF.
En dejlig og lun marts har nu haft sin indvirkning på naturen omkring os, og vi både ser og hører, hvordan
foråret atter har gjort sit indtog. Foran os venter forhåbentlig flere lune forårsdage, hvor vi gradvist kan
mærke, hvordan aftnerne bliver længere og lysere og inviterer til mere udeliv.
Skolen afholdte sin årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april. En aften, hvor vigtige emner som
byggeri, skolens værdier og økonomi blandt andet var på dagsordenen. Også valg af nye
bestyrelsesmedlemmer var på dagsordenen, og her kunne vi byde velkommen til to nye medlemmer, idet
Annemette Balle og Mille Schausen blev valgt ind i bestyrelsen. Dejligt, at der fra forældreside er villighed
til at gå ind i det store og vigtige arbejde for vores friskole. Aftenens debatter har givet næring til at arbejde
videre med nogle ting for såvel bestyrelse, skolens medarbejdere og forældrene, da det er i dette fælles
”rum”, vi kan levendegøre og udvikle den friskole, som vi ønsker. En stor tak skal lyde til de nu afgåede
medlemmer Maria Bøgestrand og Jens Bjerre samt til resten af bestyrelsen for godt samarbejde og arbejde
i det forgangne år.
Skolens forårskoncert afholdes torsdag den 27. april kl. 18.30, så sæt endelig ”X” ved den i kalenderen.
Og så nærmer vi os årets skolebyttetur, der går til Sydals, nærmere bestemt Tandslet Friskole. Vi tager af
sted onsdag den 17. maj og vender hjem til TTF igen fredag den 19. maj – helt sikkert med mange gode
oplevelser i bagagen. Sædvanligvis er der en del elever fra 4. – 8. klasse (og et par forældre), der vælger at
cykle (tirsdag den 16. maj), og vi vil gerne, om det igen kan lade sig gøre i år. Nærmere info vil komme fra
lærerne omkring dette.
Påskeferien står nu for døren, og jeg vil ønske jer alle en dejlig påske. Nyd dagene og tiden sammen i
familierne. Vi ses igen tirsdag den 18. april.
Venlig hilsen
Thomas Kilsmark
Skoleleder

SKOLEFOTO
Tirsdag den 18. og onsdag den 19. kommer Odense Skolefoto på besøg. Eleverne har fået en seddel i
tasken, som skal underskrives og medbringes på fotodagen.
Tirsdag bliver 5., 6., 7. og 9. klasse fotograferet, og resten om onsdagen.

KOKKEHOLD – SKOLEBYTTE
De 5 forældre der skal med på skolebytteturen og fremtrylle dejlig mad til elever og lærere er gået i gang
med forberedelserne. Dejligt at der er forældre der vil bruge tre dage på at arbejde sammen med lærerne
på at give eleverne nogle dejlige oplevelser.
Hvis du har lyst at komme med en af de kommende år, er du velkommen til at kontakte mig og blive skrevet
på listen.
Bente

Besøg på Danish Crown
I faget 4F har 5. og 6. klasse været på et spændende besøg på Danish Crowns slagteri i Horsens. Besøget
bestod af en rundvisning i alle slagteriets afdelinger, ligefra stalden, hvor grisen kommer sprællevende ind,
til kølerummet, hvor selv de mindste dele af grisen bliver brugt til et eller andet. Man kunne følge alle
processerne. Selvom det ikke var alle, der synes, det var rart at se, hvordan grisene blev slagtet, var det alt i
alt en super god dag.
Jette og Theis

6.klasse
I denne måned har klassen skrevet noveller. De har skullet bygge novellen op efter ”berettermodellen”
med point of no return og klimaks. Hovedpersonen skulle beskrives med både indvendig og udvendig
personkarakteristik. Til sidst har de skullet illustrere novellen og samle den til en lille bog. De har arbejdet
særdeles godt, og jeg kan se frem til god påskelæsning.
6. klasse har også været sammen med førskolebørnene, og det er der kommet dejlige venskaber ud af
allerede nu.
Onsdag efter påskeferien drager klassen til København. Her skal vi bl.a. på rundvisning på Christiania og
Nordisk Film, vi skal i Tivoli, DGI-huset, shoppe og eleverne skal holde små indlæg for hinanden om udvalgte
seværdigheder i hovedstaden. Vi glæder os alle sammen rigtig meget.
Hilsen Helle

NYT FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Børnebolig:
Torsdag d.6.4 afviklede vi MGB - børnene har virkelig øvet sig og gået seriøst ind i det. I alt 8 grupper
deltog. I alt har 42 børn været aktive for at arrangementet har kunnet fungere.
Det blev gruppen "Bedste venner for Evigt" der løb med en velfortjent sejr. Udover en god sang, var pigerne
rigtig gode til at udnytte hele scenen, forlyder det fra troværdige kilder tæt på. Pigerne er alle fra 1 klasse.
Stort tillykke med sejren.
Og ellers har det flotte vejr sat naturlig gang i ude aktiviteterne, - der bliver igen bygget huler i hegnet,
spillet rundbold på "sporteren" etc.

Børnehave:
Naja, pædagog i Annettes stilling, startede i mandags og har allerede vundet mange børns hjerter, - og hun
har rigtig godt styr på de forskellige arbejdsgange etc.
Så hjertelig velkommen til Naja, - vi er sikre på, at vi har fået en alle tiders ny kollega.
Samme dag startede Selma hos os, så stort og hjertelig velkommen også til Selma. Selma er til yngste
gruppen
Brenda er helt tilbage på fuldt timetal, - dejligt.
Rosa er tilbage og godt i gang igen, - det er også dejligt. Inger Marie er her foreløbig april måned ud. Inger
Marie har sammen med Mette Bach fået godt gang i noget sang, musik og Yoga om fredagen. Ikke samtidig
men lidt på skift.
Også i børnehaven har vi nydt vejret og det at være meget mere ude. Børnene syntes det er sejt at man må
have "kondier" eller løbesko på ud.
Førskolen kører bare derud af og man kan virkelig mærke, at børnene vokser med forløbet.
Fælles fra BB og BH
Vi ønsker alle en rigtig dejlig påskeferie, - husk, at der er fællespasning i børnehaven de 3 dage op til
påsken.
mvh 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
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Britta Vestergaard og Lars Dalsgaard
Sebastian, Stine 7669 0030
4089 8147
Højlundvej 14, Skanderborg
4075 8147
Charlotte og Benjamin Asferg Falk
Cleo
2818 0206
Warthoesvej 25
2061 8609
Camilla og Claus Venning Bennetsen
Maja
2991 0242
Tønningvej 10
2129 1051
17
Bodil Rødgaard Jensen og Michael Jensen,
Maren, Anna
7575 3040
4017 8402
Kokvrøvlvej 19, Brædstrup
4017 8403
Bonnie Revsgaard, Nedenskovvej 2A
Julius, Mathilde
86888416
2530 9864
Casper Jacobsen, Søkildevej 44,
2021 9773
Birgitte og Brian W. Ahler
Emma, Emilie
2242 7932
Galgehøj 46, Brædstrup
2812 0618
18
Berit og Morten Dahl Pedersen
Peter
4225 8363
Horshøjvej 4, Brædstrup
3070 4622
Berit og Henrik Licht
Victor, Amalie
7575 3880
2086 5880
Purupvej 8, 8752 Østbirk
2532 4378
Bente og Tonny Buch
Helena
7575 3269
3011 3269
Tønningvej 5, Brædstrup
2991 3269
19
Bente Møldrup Kjer, Søndergade 61
Albert
2124 2328
Leon Møldrup Kjer, Østerled 4
6043 3996
Annette Brusgaard og Jesper Algren
Peter
7576 3003
2946 2767
Stenløkkevej 4, 8740 Brædstrup
40263795
Annemette og René Balle
Rigmor, Kirstine
2990 1267
Kirstinelundsvej 3, Brædstrup
5122 3767

