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NYHEDSBREV
MARTS 2018
VIGTIGE DATOER:
9. marts: skolefest
23. marts: Sponsorløb
12. april: Generalforsamling
30. maj - 1. juni: skolebytte

Kære alle i og omkring TTF.
Der er ingenting i verden så stille som sne,
når den sagte gennem luften daler,
dæmper dine skridt,
tysser, tysser blidt
på de stemmer, som for højlydt taler.
Tekst: Helge Rode, 1896

Det gryende forår lader vente på sig, og landskabet er nu dækket af det smukkeste lag nyfalden sne. Og –
hvis man har tid og mulighed – er det i den grad livgivende og forfriskende at gå en tur i naturen og mærke,
hvordan roen har sænket sig, og snedækket på en forunderlig måde har lagt sig som en dyne på en seng,
der gemmer og holder på det liv, der om kort tid atter bryder frem og lever gennem foråret og sommeren.
Om end vi ikke kan se det i vejrudsigten, så er vi nu kommet ind i den første forårsmåned – marts. Og i
næste uge foregår en af vores store
forårstraditioner. Emneuge og skolefest.
Vi glæder os til at præsentere et stort Harry Potter
univers for jer og holde en dejlig skolefest med
musik af den legendariske Poul Erik Panduro.
Projekt ”Legeplads 2018” er løbet i gang, og næste
store event bliver sponsorløbet den 23. marts kl.
12.30 – 13.30 for både eleverne på skolen og
børnene i børnehaven. Elevrådet har udvalgt nogle
større ting, de ønsker sig til udeområderne, så vi
håber på at kunne indsamle et stort beløb denne
dag.

Byggeriet skrider planmæssigt fremad, og inden længe vil der blive lavet plan for, hvornår og hvad, der skal
bruges forældrehjælp til. Vi håber, at I er klar, når behovet kommer.
Vi får løbende nye familier på skolen. Rigtig hjertelig velkommen til jer. Jeg håber, at I må føle jer som en
del af vores fællesskab her på TTF.
Med ønsket om god weekend og en god skolefest på fredag.
Venlig hilsen
Thomas Kilsmark

9. klasse projektuge
Mens det stadig er vinter udenfor og lang tid til
afgangsprøver på en solrig junidag - er 9. klasse alligevel på
vej til at afslutte deres tid på TTF.
I ugen efter vinterferien var eleverne 100% optagede og
engagerede i deres sidste projektopgave!
Under temaet “Verden omkring os” er der blevet
indkredset, problemformuleret og
fokuseret
på så vidt forskellige områder
som
f.eks.: social arv,
krav
til de
unge,
Mellemøsten og religion,
jødeforfølgelse, feminisme, computerspil, rige og
fattige, teknologi i rummet, regnskov og klima.
Fremlæggelser er fyret af med god energi og med
god kontrol over tid og virkemidler. Dejligt at se,
den udvikling der er sket.
venlig hilsen Dorthe P.

FRA BØRNEHAVEN.
Torsdag d.1.marts byder vi Alma La Cour og hendes forældre hjertelig i vores børnehave - vi glæder os.
Alma er til yngste gruppen.
På torsdag er det også første dag i førskoleforløbet. Både børn og voksne glæder sig til alt det nye der skal
ske de næste måneder. Børnene vil sammen med enten Naja eller Charlotte gå i BB kl. ca. 8.00 og komme
tilbage i børnehaven efter madpakker.
D.14.marts er Naja og undertegnede på en konference med overskriften "Professionelle
læringsfællesskaber i Dagtilbud".
Vi har evalueret vores afprøvning af " længere tid i alder " på de aldersopdelte dage, - altså 4 / 2 modellen
vi iværksatte sidste år i september. Vi ville gerne afprøve, hvorvidt det gav os positive forbedringer i forhold
til planlægning / opfølgning på fx. handleplaner, - pædagogiske aktiviteter, samarbejde med kolleger og
forældre.

P.g.a. langtidssygdom har 4 / 2 modellen ikke kunnet køre, som hensigten egentlig har været. Samlet set,
oplever vi, at der absolut er fordele ved at være med de samme børn i længere tid ad gangen, men - der er
også en oplevelse af, at man kommer langt væk i forhold til de aldersgrupper, man jo så ikke har.
Vi har derfor besluttet, at lave en model som hedder 2 / 1. Det betyder, at fra uge 10 er Bodil, Inge-Marie
og Christina på mellemgruppen, - Brenda, Brit og Sanne er på de yngste. 1.april er der så et personale, der
bytter aldersgruppe.
Førskolen kører deres eget løb og er sammen fra 1.marts til 29.juni.
Fra d.1.marts har vi som noget nyt og som en del af vores evaluering af ovenstående indført, at børnene får
faste siddepladser når vi spiser frokost - foreløbig frem til sommerferien.

FRA BØRNEBOLIGEN.
Vi er så småt i gang med en overordnet planlægning af hvordan vi kan afvikle vores MBB - der er ikke så
meget fastlagt endnu, - udover datoen for afviklingen som er d.22.marts. Så mere om det via intra.

FÆLLES.
Begge huse skal i gang med at evaluere vores års hjul - og skal dermed også i gang med at planlægge hjulet
for 2018 / 19.
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 –
gerne et par dage i forvejen
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Frida
Dicte
Carl-Emil

11

Karen, Christian
Isabella
Peter
Silke

12

Christian, Nikoline
Freja
Lærke, Mathias
Lucas

Malene Rønn og Morten Petersen
Søvejen 23D, Vestbirk, 8752
Linda og Rune H. Mikkelsen
Bredvadmøllevej 19
Sara Nielsen, Brunbanken 5,
Kristoffer Quist
Lone la Cour og Jens Bjerre
Brokhøjvej 27, Brædstrup
Jane Kannegaard, Bavnehøjvej 3
Brædstrup
Annette Brusgaard og Jesper Algren
Stenløkkevej 4, 8740 Brædstrup
Marianne og Allan Ribergaard
Birkevej 16, 8740 Brædstrup
Rikke Kjær og Lars Christoffersen,
Bredvadmøllevej 17, 8740 Brædstrup
Ditte og Steen Kjeldsen
Blegsø Banke 15, 8660 Skanderborg
Tina og Johnny Grønbek Mogensen
Skovvejen 63, Brædstrup
Camilla Gelmark og Benjamin Laursen,
Smedebakken 4

2254 3846
2465 6228
2554 3434
2244 0386
2092 3767
4128 8125
2548 2965
6175 9343
5392 0410
2946 2767
40263795
2149 3432
4031 7110
2258 3239
2258 3679
2561 2758
6150 2028
4063 1223
2232 1608
2578 2554
2830 3858

