TØNNING-TRÆDEN FRISKOLE
Skolebakken 24
8740 Brædstrup
Tlf. 7575 2737
www.ttfriskole.dk
kontor@ttfriskole.dk

NYHEDSBREV
SEPTEMBER 2017
VIGTIGE DATOER:
16. september: arbejdslørdag i Børnehave, Børnebolig og Friskole
21. september: foredrag, fri for mobberi. For alle forældre
2. oktober: personalefri dag – forældre overtager pasning/undervisning
Kære alle i og omkring TTF.
August – den sidste sommermåned i 2017 – er
nu fortid, og vi kan atter vende blikket mod
efterår med løvfald, æbler der lyser rødt på
træernes grene og ikke mindst septembers
himmel, der er så blå. Sange om efterår er der i
hvert fald mange af. Sange, som på forskellig vis beskriver, hvordan vi nu høster efter sommer og gør os
klar til vinteren. Men….lad os da håbe, at vi kan opleve et lunt efterår fortsat. Det har været en fornøjelse at
se de mange udeaktiviteter i frikvartererne, hvor stor som små
har hygget sig i hinandens selskab.
Og så har vi for alvor skudt det nye skoleår i gang med
hverdagens mange gøremål. Undervisningen er i gang i
klasserne, Store Hjul har været på ryste-sammen-tur med
kanosejlads på Gudenåen, og så har sagt velkommen til en
dejlig klasse fyldt med skønne 0. klasses-elever.
En vigtig del af vores skoledag er morgensamling, og hvor er det
skønt at se, hvordan 0. klasse med deres 7. klasses-venner har
arbejdet med rim og læst dem op til morgensang. Og fantastisk er det, når der inviteres op til dans, og alle
elever og lærere danser folkedans under ledelse af Hanna.
September venter nu med gode oplevelser. Høstdage for
alle elever, fængselsbesøg for 3. klasse, Givskud-tur for 2.
og 3. klasse. Og så begynder opvarmningen til 8. og 9.
klasses udlandstur, der foregår i oktober.
Og husk endelig at møde op til foredraget om ”Fri for
Mobberi” torsdag den 21. september kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark
skoleleder

ARBEJDSLØRDAG
Den 16. september indbyder Børnehave, Børnebolig og Friskolen til arbejdslørdag. Tilmelding kommer på
Intra i næste uge

LEGEPATRULJE
Igen i år tilbyder de store elever at være legepatrulje for de små elever i to frikvarterer om ugen.
Det er heldigvis en populær tjans, så igen er der mange, der har meldt sig fra 5., 6., 7., og 8. klasse.
Da der kun er plads til 2*7 elever i legepatruljen, har jeg måttet sætte 10 på venteliste til næste år, så det er
et luksusproblem
Torsdag d. 7. september deltager den nye legepatrulje i et Legepatruljekursus for at blive rustet til opgaven
og lære hinanden at kende. Derefter lægger vi en plan for legepatruljen, som vil gå i gang i ugen efter om
tirsdagene og torsdagene i tipauserne.
Venlig hilsen Helle Svenningsen

2. KLASSE HAR SKREVET DERES FØRSTE DIGTE.

I 4. klasse arbejdede vi sidste år med et emne
om papir, træ og genbrug. Emnet blev afsluttet
med at eleverne skabte deres eget kunstværk af
100% genbrug og træ.

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
36
Birka, Hjalmer, Ragna Anne og Christian Robenhagen Ravnshøj,
2627 9809
Rævehøjvej 9
2273 2280
Johannes
Mette W. Kristensen og Peter Schrøder
2877 9552
Søbækvej 10, Brædstrup
6169 6963
Maren, Anna
Bodil Rødgaard Jensen og Michael Jensen, Kokvrøvlvej 4017 8402
19, Brædstrup
4017 8403
37
Kristian, Aksel
Hanne T. Sørensen og Jørgen H. Frederiksen,
5223 7180
Gammelstrupvej 27
2022 3692
Julius, Mathilde
Bonnie Revsgaard, Nedenskovvej 2A
2530 9864
Casper Jacobsen, Søkildevej 44,
2021 9773
Magnus
Marianne og Johnny Larsen
6093 6301
Korsballevej 29, Brædstrup
6093 6300
38
Sebastian, Stine
Britta Vestergaard og Lars Dalsgaard
4075 8147
Højlundvej 14, Skanderborg
4089 8147
Marie
Anne B. og Karsten L. Kristensen
2498 9548
Tyrstingvej 6, 8740 Brædstrup
22327237
Karoline, Albert
Rikke Bach, Hvedevænget 1, st.
2617 9348
Morten Andersen, Rævehøjvej 11
3112 3231
39
Fiona, Frida
Maria og Klaus Bøgestrand
4153 7701
Asger
Storkestræde 5, 8751 Østbirk
2093 1366
Mathilde, Mikkel
Lone V. og Michael Madsen
6133 5154
Kongevej 10, 8752 Østbirk
6133 4645
Anne Sofie
Lone Søndergaard, Østervænget 22
4143 7067
Ole Damgaard, Vejlevej 1, Nim
6169 7567
40
Marie
Mette Felbo og Jochen Meyer
3012 8188
Petroleumsstræde 11, Brædstrup
2325 2864
Mia
Pia Schougaard Nielsen, Kokvrøvlvej 17,
2947 8149
Bjarke Schougaard Nielsen, Skovvangen, Århus
4017 0966
Esben, Kirstine
Pernille Valbjørn, Warthoesvej 38
2087 8989
Anders Mortensen, Nørregade 4b
2521 4650

