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VIGTIGE DATOER:

20. december: sidste skoledag før juleferien
3. januar: første skoledag efter juleferien
8. marts: skolefest

Kære forældre.
”Det sørme, det’ sandt, december…” sang vi i fredags
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
klippe-klistre i klasserne, ”årets julepynt” i Aulaen, æbleskiver og juledekorations-produktion. Alt sammen
noget, der fortæller os, 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. Og i går afholdtes årets julekoncert med 3. klasse og forældre
som ”værter”. TAK for en rigtig dejlig aften og et flot tilrettelagt arrangement fra 3. klasses elever og
forældre, skolekoret og naturligvis vores musiklærere.
Torsdag den 20. december er sidste skoledag før juleferien. Her starter
vi dagen på Friskolen og går op til Tønning Kirke, hvor der kl. 10.45
holdes julegudstjeneste for alle eleverne. Denne dag – inden vi går til
kirke - skal vi også sige et stort og flot farvel til Henning, der i sommer
valgte at stoppe som lærer på TTF. Henning har været en fast og vigtig
spiller for vores friskole gennem mange år, og det markerer vi denne
formiddag.
Rigtig god december til jer alle.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark
skoleleder

FRA BØRNEHAVEN.
D.20.11.18 havde vi inviteret til forældremøde. Det var en rigtig berigende aften, - Bestyrelsen
repræsenteret v. næstformand Rikke Laier fortalte indledningsvist om bestyrelsens arbejde,
forældreindflydelse, forældreopbakning, fællesskabet og ikke mindst om vigtigheden af at stå sammen og
tale TTF op.
På mødet var bestyrelsen i øvrigt repræsenteret med hele 3 medlemmer.
Efterfølgende Rikkes fine indlæg - orienterede hun om hvorfor vi hvert 2 år skal give vores forældre
muligheden for at fravælge en frokostordning. Rikke uddybede bestyrelsens anbefaling og hvilke
muligheder / udfordringer vi ville stå med pt. hvis, der skulle indføres en sådan ordning,- men opfordrede
også til, at hvis frokostordning er et ønske, så skulle man gerne give udtryk for det, - så vi på sigt kunne
arbejde hen mod en sådan ordning.
Jeg har modtaget i alt 10 stemmesedler- heraf svarer 1, at de ikke ønsker et fravalg og 1 svarer, at de
bakker op om bestyrelsens anbefaling, men godt på sigt kunne ønske sig en frokostordning.
Ingen tilbagemelding var som skrevet, udtryk for et fravalg, hvilket jo så betyder, at vi fortsætter med
madpakkerne.
Næste punkt var lidt forældregruppe arbejde - Emnet var - hvad forældre oplever som kvalitet i dagtilbud?
Jeg tænker, at det er vigtigt at medtænke forældres oplevelse / tanker om det, i vores kommende arbejde
med implementeringen af de nye læreplaner. I er jo vores daglige brugere og vi vil gerne have tilfredse
brugere. Derudover fylder PR meget i forhold til at hverve flere børn og dermed bedre budgetter /
normering. Vi taler om “hvad vil vi gerne kendes på” og hvordan kan vi “tale børnehaven op?”. Jeg havde
lavet et lille inspirations skriv som lå på bordene, som mulighed i det lille gruppearbejde der foregik den
næste times tid.
Det kom der mange gode bud på, som vi gerne tager med i det videre arbejde med læreplanerne, - fx. At vi
er en lille børnehave, - at gode sociale kompetencer går forud for faktuel læring, - man oplever
engagement, faglighed og klare linjer i dagligdagen, - vores fysiske rammer er vigtigere end noget fint og
stort - godt at der er plads til at trække sig og finde ro og man oplever at der er nærvær omsorgs og tryghed
til stede som giver gode muligheder for trivsel. Der er plads til personlighed med afsæt i individuelle
kompetencer.
Traditioner opleves som et særkende for os, fx.
sommerlejr, indskolingsforløb, julehule / afslutning.
Der var også lidt indspark til overvejelse fx. Kunne
“folks” kvalifikationer” bruges på andre opgaver end
praktiske opgaver på arbejdslørdage? Kunne
“forældrekaffe” være om morgen?
Så tusind tak for et rigtig berigende bidrag til vores
videre arbejde.
Så er julen for alvor startet hos os - julehulen er
indviet og spændingen stiger og stiger. Hvem skal
næste gang have en nisse med hjem og hvad kan han
/ hun nu finde på af nissestreger.
Det er bare en herlig tid.
PS. man er så velkommen til at se vores julehule husk at bank på døren først.
Åse, - som er tidligere dagplejer og bor i Åstruplund
er i virksomhedspraktik hos os i december måned, dejligt med et par ekstra erfarne hænder.

FRA BØRNEBOLIGEN.
Først og fremmest tusind tak for en rigtig flot opbakning på vores jule klippe
/ klistre dag d.28.11 - vejret var absolut ikke venligsindet på dagen men det
gik jo alligevel.
December måned er også
hos os forbundet med
hygge, - og langt flere
indendørs sysler. De børn
der har ønsket at lave
julegaver er så småt ved at
have dem færdige og
glæder sig til at kunne give
dem snart.

FÆLLES BESKEDER:
Vi har fælles pasning i børnehaven d.21.12.18 og d.2.1.19.
På personalet fra begge huse og egne vegne, vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul, - og et
lykkebringende nyt år.
Tusind tak for samarbejdet, opbakning, støtte og hjælp i det år, der snart er gået.
Vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år og se hvor det bringer os hen.
De varmeste julehilsner fra.
Yrsa og co.

3. Klasses julekort-nissefabrik kunne melde om udsolgt efter
dette års julekoncert. Vi er meget glade for, at kunne glæde
andre. 🎄
Glædelig jul til jer alle.
Kærlig hilsen 3. Klasse

7. OG 8. KLASSE SKREV AVIS
I uge 46 deltog 7. og 8. klasse i nyhedsugen. Nyhedsugen er en landsdækkende konkurrence for 6.10.klasse. Eleverne arbejdede intenst hele ugen med nyhedsmedier og journalistik. Der blev holdt
redaktionsmøder, lavet interviews, redigeret billeder, layoutet, skrevet på livet løs og rettet til indtil
deadline fredag middag. Årets tema for aviskonkurrencen var ”Drømme”. Drømme er et ord med mange
betydninger. Drømme får os til at bremse op og får os til at reflektere, når vi forsøger at tyde dem, og de
driver os fremad i jagten på at indfri ambitioner og mål i livet. 7. og 8. kl. brainstormede sammen på
temaet. Det gav mange forskellige vinkler på emnet, og endte til sidst ud med mange forskellige artikler.
Klasserne bidrager med hver deres avis, som indgår i konkurrencen om 10.000 kr. En rigtig god og
produktiv uge.
Dorthe og Katrine

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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Marianne og Johnny Larsen
Korsballevej 29, Brædstrup
Mille Schausen og Steffen H. Kjær
Bredvadmøllevej 8, 8740 Brædstrup
Mette og Nikolaj N. Clemmensen
Rylevej 4
Maria og Martin Hansson
Tønningvej 22, 8740 Brædstrup
Mie og Kristoffer Holdensen,
Vestergade 22, Brædstrup
Mette Schultz og Jens Kirk
Skolebakken 11a
Maria og Kim Hansen, Bavnehøjvej 2,
Brædstrup
Nina og Andreas Christoffersen
Åvej 54, 8740 Brædstrup
Maria og Jacob Sand
Kongevej 6, Østbirk
Maria N. og Johann D. Laux
Sorgenfri 3

Magnus
Emil
Magnus
Thor, Kine,
Gorm
Klara, Isak,
Alberte
Naya, Tobias
Noah
Laurids,
Asger, Bjarke
Kristoffer
Aron

6093 6301
6093 6300
2119 6776
6146 1222
2223 8364
2296 0631
2021 5156
7175 5452
2012 7794
2829 5083
2074 4958
2339 0305
2874 7170
2548 7071
2151 5956
2142 9647
3023 5774
2682 8274
2068 2980
2860 9099

larsenloesninger@gmail.com
Mille_schausen@hotmail.com
Steffen-jagt@hotmail.com
Metten-a@hotmail.com

mh@fruhanseneblomster.dk
kh@turbinehallen.dk
nina.christoffersen@skolekom.dk
m.sandslottet@gmail.com
j.sandslottet@gmail.com
nmaria@live.dk

