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VIGTIGE DATOER:
13. december:
14. december:
20. december:
22. december:
2. januar:
4. januar:

Julearrangement i børnehaven
Julekoncert på skolen
Sidste skoledag før juleferien
Sidste åbningsdag i
Børnehave/Børnebolig
Første dag i Børnehave/Børnebolig
Første skoledag

Kære alle i og omkring TFF.
”Det sørme, det’ sandt, december…” sang vi i går til den årlige Juleklippedag på Friskolen. Og sandt er det,
at vi nu har taget hul på julemåneden med alle dens traditioner, hyggerier 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 14. december med 3. klasse
og forældre som ”værter”.
Skolens byggeri er nu iværksat, og vi kan allerede se de tydelige markeringer af, hvordan de nye lokaler vil
tage sig ud – set fra sokkelhøjde. Det forventes, at gulvet er støbt i løbet af den kommende uges tid.
Børnehaven følger nøje med i byggeriet, så de kommende skolebørn kan se, hvor de engang skal være…

Onsdag den 20. december er sidste skoledag før juleferien. Her starter vi dagen på Friskolen og går op til
Tønning Kirke, hvor der kl. 10.30 holdes julegudstjeneste for alle eleverne.
Rigtig god december til jer alle.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark, skoleleder

FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
BØRNEHAVEN
Fra 1.december foregår vores samling i julehulen, som er i dukkekrogen. Rummet er lukket for leg i hele
december måned. Børnene må opholde sig der ifølge med en voksen og efter princippet "se men ikke
røre". Der er strikse regler forbundet med at skal ned i julehulen fx. skal man huske, at banke på døren før
man går ind, så nisserne kan nå at komme på plads.
Hvert barn får på skift en nisse med hjem og en dertilhørende lille bog, som indeholder nissens nissestreger
gennem tiden, - det bliver jeres forældre opgave, at skrive videre på nissens historie. Det håber vi i alt fald I
vil være med til.
Mandag d.4.12 er der arrangeret en teatertur for mellem og ældste gruppebørnene i Horsens.
Forestillingen er ikke rettet mod aldersgruppen 3 år. Derfor bliver der lavet et lille julearrangement for de
yngste herhjemme i stedet.
Mandag d.11.12 kommer vores besøgsvenner fra plejehjemmet Søndergården og spiser madpakker
sammen med os, - så må vi se om der er plads i julehulen også.
Onsdag d.13.12 går vi i Kirke, - de ældste børn går Lucia optog for dagplejere og andre fremmødte. Alle er
velkomne.
Vi slutter dagen med vores fælles juleafslutning for børn og forældre, - arrangementet holder vi på skolen,
- på trods af byggerod. De ældste børn indleder aftenen med at gå Lucia for os.
Vores forældreråd står for julehygge og invitation til julemanden eller en af hans nisse hjælpe assistenter,
som vi håber får tid at kigge forbi og ønske os en glædelig jul.
Torsdag d.14.12, - går de ældste Lucia optog på skolen i forbindelse med skolens morgensamling.
FÆLLES BESKEDER.
Fredag d.22.12 er sidste åbningsdag før jul - vi åbner igen tirsdag d.2.1.18.
BØRNEBOLIGEN
Vi har efterhånden fundet en rytme i vores dagligdag og tilpasset os at være en del af en byggeplads. Vi er
fx. rigtig glade for vores walk and talk, så vi ikke skal spæne hele vejen udenom hver gang der skal gives en
besked mellem husene.
Vi har lavet en aftale med lærerne om at vi deles om opsynsområder i 12 frikvarteret - de har området ned
mod parkeringspladsen - vi har mod "børnenes jord".
På vegne af personalet i BB og BH ønskes I alle en glædelig jul og et lyst nyt år.
Mvh Yrsa

BESØG PÅ STJERNHOLM
Onsdag den 29
november besøgte 2.
Kl. Stjernholm
museum, for at opleve
julen i gamle dage.
Det er et fantastisk sted 5 skønne mennesker tog imod os på
gårdspladsen. Inde i de varme stuer fortalte Kirsten os dagens
program. Vi skulle på
jagt ude på gården
efter gemte ting,
bage klejner, klippe julepynt og selvfølgelig skulle der spilles
mus.
Vi afsluttede dagen på gårdspladsen med at danse omkring
flagstangen og syngen; Nu er det jul igen, nu er det jul igen.....
2. Klasse havde virkelig en dejlig dag på Stjernholm.

TROLDEEMNE I 2. KLASSE
Siden efterårsferien har 2. klasse arbejdet med Trolde.
Vi har læst sagn og fortællinger om trolde.
Vi har lavet læseteater og vist det i klassen.
Og som det sidste har eleverne skrevet en lille trolde historie i grupper.
Den lille historie har været udgangspunktet for et videre arbejde med at lave et dukketeater
Som afslutning har alle lavet en troldedukke, samt udarbejdet det lille skuespil, med replikker.
I dag, den 1.december, har klassen vist deres små skuespil, dels for de største i Børnehave, dels for 0. og
1.klasse
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
2
Rebekka, Thomas
Ane Mette Thomasen og Ole Hoppe
4227 4188
Trædenvej 1, Brædstrup
4227 2837
Angelina
Nicole og Philipp Duschner
4059 4305
Gammelstrupvej 19, 8740 Brædstrup
5016 1515
Benjamin
Rikke Søltoft Lauritzen
2782 5515
Niels Wongesvej 6,1.th.
Kalle, Svenne, Ebba
Camma Leth, Bavnehøjvej 6,
5056 3163
Mads Pedersen, Fjordager 6,Juelsminde
2128 9687

