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NYT FRA KONTORET
Kære forældre på TTF.
Juleferien er veloverstået, og julen synger officielt i dag på sit
sidste vers, hvor vi den 6. januar markerer Helligtrekongersdag.
Jeg håber, at I alle har nydt juletiden sammen i jeres familier og
har haft tid til at være sammen uden tanke på madpakker og
lektier.
Vi er nu godt i gang igen, og jeg har efterhånden hilst på alle vores elever. Det er rigtig dejligt at være
tilbage på friskolen. Jeg nyder så mange ting ved vores skole. Fællesskabet, morgensang, aktiviteten og så
meget andet. Jeg glæder mig over at have været ude at se verden i en årrække men endnu mere over at
være tilbage!
Jeg glæder mig til såvel arbejdet som leder på friskolen som til samarbejdet med alle jer forældre. Jeg ser
frem til, at vi i fællesskab kan fortsætte vores arbejde for at bevare men også udvikle vores skønne skole.
Med ønsket om et godt nytår til jer alle.
Venlig hilsen
Thomas Kilsmark
Skoleleder

Elever på skolen om morgenen:
Der er en del elever, der ankommer til skolen om morgenen før kl. 7.40. Det betyder, at de er uden opsyn
rundt om i klasselokalerne. Vi skal gøre opmærksom på, at eleverne først må være på skolen fra kl. 7.40
(når første bus ankommer). Afleveres eleverne inden dette tidspunkt, skal der tilkøbes morgenmodul, og
ophold foregår i Børnehaven.
Dette skyldes, at der kan opstå hændelser, der kræver voksentilstedeværelse, ligesom vi af
sikkerhedshensyn skal vide, hvor eleverne befinder sig, og hvor mange der er på skolen.

Torsdag den 5. januar havde vi den store fornøjelse at få besøg af
Claus, der er produktionsleder i et filmselskab der laver tegnefilm.
Han fortalte vores elever om, hvordan man laver tegnefilm, om
det store arbejde, der ligger i de tusindvis af tegninger, der skal til,
for at lave en tegnefilm. Han havde sin gode veninde, Robyn, med.
Hun bor i Los Angeles, og indspiller sange til tegnefilm. Hun gav et
par prøver på sin kunnen, og det var skønt at høre hendes dejlige
stemme. Mette Bie havde stået for kontakten til dette meget
interessante besøg. Dejligt at få indblik i den verden, og vores
elever spurgte interesseret ind til det, Claus fortalte.

NYT FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Først og fremmest velkommen tilbage efter en velfortjent juleferie. Dejligt at se jer alle igen.

FRA BØRNEBOLIGEN
Her lægger vi ud med at byde Sandie Have hjertelig velkommen hos os. Sandie skal i første omgang være
hos os frem til 31.juli. Årsagen til ansættelsen er bl.a., at BB Klub kræver flere hænder for at give flere og
bedre pædagogiske attraktive tilbud, - plus, - at det der med "frihed under ansvar" er en lidt større
udfordring for børnene end først antaget.
Olga har fået lidt flere timer i skoledelen, hvilket vi jo så også skal have kompenseret for.

FRA BØRNEHAVEN
Rosa er vendt tilbage og har det godt - men skal selvfølgelig stadig passe på ikke at overanstrenge sit knæ.
Annette vender tilbage fra mandag d.9.1 - om det bliver på fuld tid vides ikke i skrivende stund. Brenda er
tilbage på deltid nu, - dvs. hun er startet med at være på arbejde tirsdage og torsdage og så tager vi den
derfra. For at holde stabiliteten har vi derfor forlænget Inger-Maries timer hos os, - i første omgang frem til
og med 3.2.17.
Annette har et stort ønske om at gøre brug af sin ret til at gå på efterløn fra 1.marts. Rosa har et ønske om
at gå lidt ned i tid, - så der vil i nærmeste fremtid blive slået en pædagogstilling op 37 timer om ugen.
Men dejligt, at vi er ved at ligne os selv igen og de forskellige opgaver kan bredes ud på flere skuldre.
Siden sidste nyhedsbrev har vi budt Daniel og Hannah hjertelig velkommen i vores børnehave. Daniel
startede 1.12.16 og Hannah d.3.1.17. Begge børn er til vores yngste gruppe som nu er oppe på 17 børn, - så
der er knald på.

FÆLLES FRA HUSENE.
Vi har sagt farvel til to af vores gode vikarer, - nemlig Ida og Christian Øhlers. Ida flytter til Herning i
begyndelsen af denne måned og Christian skal på højskole fra uge 2.
Vi takker for en flot indsats fra de to unge mennesker og ønsker dem al mulig held og lykke videre i livet.
Det var vist det meste fra os.
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
2
Lone V. og Michael Madsen
Mathilde,
6133 5154
Kongevej 10, 8752 Østbirk
Mikkel
6133 4645
Lone og Troels Hansen,
Thyra, Clement
6061 9106
Søkildevej 13, 8740 Brædstrup
4094 0674
Lone la Cour og Jens Bjerre
Karen, Christian 7575 1478 2548 2965
Brokhøjvej 27, Brædstrup
6175 9343
3
Linda Riis, Nørregade 68, Brædstrup
Sophie,
2077 2629
Christian Riis, Rylevej 7, Brædstrup
Caroline
2060 0855
Linda og Rune H. Mikkelsen
Dicte
2554 3434
Bredvadmøllevej 19
51724897
Lene og Ulrik Lund
Jonas
2464 0737
Troelstrupgade 3
2049 3137
4
Lene og Christian Spetzler
Mia, Jacob,
7575 1620 4011 6969
Blomhulevej 4, Brædstrup
Kim
2829 4814
Lene Norman og Søren Vad, Poppelvej 4,
Hannah
26253566
Brædstrup
28181123
Lene Abildgaard og Bjarne Jakobsen
Mia
2148 5558
Bøgebjergvej 17, 8740 Brædstrup
3116 3194
5
Lene Christensen og Jørgen Hansen,
Rebecca
7575 2741 4042 2741
Almindehøjvej 8, 8740 Brædstrup
2424 1811
Laila og Gerth Isaksen,
Tobias
7575 4879 2966 0245
Sorgenfri 26, 8740 Brædstrup
3042 6818
Laila og Bo Jaque
Theis
7578 2707 5173 8807
Holmedal 30, Voerladegaard, 8660
23747957
6
Laila Bilstrup, Tønningvej 15
Josefine
2083 2080
Jan Bilstrup, Smedebakken 6
3071 4302
Karina Krogh, Vestergade 14 st.
Katrine
5338 0810
Vagn Saugberg, Sorgenfri 37
2174 6182
Kamilla og Morten E. Rygaard
Kalle, Fie
2678 0055
Monbjergvej 35, 8751 Gedved
4126 4156

