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Kære forældre og elever.
Så har vi lagt fra land, og det nye skoleår er løbet godt i gang.
Vi har nydt de varme augustdage, og er så småt ved at forlade
sensommeren med dens særkender; brunlige bregner, blåsorte bær,
æbler der lyser rødt på træernes grene, modne rønnebær bag
dybgrønne grene. Foran os venter efterårsmånederne, der også spiller med i orkestreringen af hele vores
årshjul. Skønt, at vi kan opleve årstidernes skiften.
Etableringen af lærerforberedelse, mødelokale og depot er godt på vej. Aage har
lagt mange timer i det, og nogle forældre har været omkring og give en hjælpende
hånd. Tusind TAK for jeres hjælp.
Vi ser frem til det færdige resultat.
I morgen mødes vi til skoleårets første arbejdslørdag. Der er igen masser af
projekter ude som inde. Bl.a. skal Børnehaverenoveringen påbegyndes, og vi skal
male indgangen i kælderen. Ser frem til en dejlig dag.
”Alle børn cykler” er skudt i gang og varer næste uge med.
Friskolens årlige Høstdage afholdes mandag og tirsdag næste uge. Det bliver et
par dage, hvor eleverne lærer om vejen fra ”jord til bord” og får mulighed for at
fordybe sig i produktion af brød, is, grød, leverpostej, og 9. klasse tager på
virksomhedsbesøg hos de lokale farmere.
Dag 2 har vi traditionen tro solsikkekonkurrence, hvor den højeste solsikke kåres.
Og husk, at alle elever skal medbringe en kurv med frugt og grønt, som en anden
elev får med hjem.

Onsdag den 11/9 tager 4. klasse til Hjemsted Jernaldercenter ved Varde, hvor de skal opleve livet, som det
så ud for et par tusinde år siden.
Og så har vores nye tiltag, skolekoret, fået en flyvende start. Skønt at høre, hvordan 40 elever fra 4. klasse
og opad bare giver den gas og synger både 2- og 3-stemmigt hver onsdag. Det bliver man da bare glad af at
lytte til.
Med venlig hilsen
Thomas Kilsmark
skoleleder

FRA BØRNEHAVEN.
Vi er stadig helt høje efter en helt fantastisk dejlig sommerlejr tur.
Vi var som sædvanlig i Juelsminde i Daneborg lejren, - hvor vi alle
nød, at vejret i den grad var med os.
De ældste børn var med på tur indtil Juelsminde, hvor vi fangede
krabber med hjælp af snor, møtrik og kartoffelspegepølse. De
skulle bruges til at lave en krabbesuppe hjemme i lejren, - det var der stor opmærksomhed på og også de
yngste var med og nysgerrige på hvad der foregik.
De yngste brugte lang tid på stranden og samlede sten og andre materialer, som de tog med hjem i lejren, bl.a malede de nogle rigtig flotte motiver på sten fra stranden.

I næste uge, - dvs. uge 37 som er fra d.09.09. - 13.09 har vi høst uge.
Børnene må meget gerne medbringe ting fra haven, som vi kan se på,
dufte til eller bruge til noget. Vi holder nemlig høstfest fredag d.13.09.
hvor vi tænker vi vil lade årstidens muligheder indgå i en sikkert
farvestrålende kulinarisk smagsoplevelse.
Vi har taget hul på vores faglige tilgang omkring implementering af den ny styrkede læreplan og er i gang
med definere vores børnesyn og børneperspektiv. Vi skal have beskrevet hvordan disse afspejles i det
pædagogiske grundlag og temaerne samtidig med, at vi jo meget gerne skal have vores værdier i spil i det.
Vi påbegynder vores renovering af klubben på arbejdslørdagen nu her lørdag d.7.9, - så er det så kun at
vente og glæde sig til det færdige resultat om ????

FRA BØRNEBOLIGEN.
Onsdag d.04.09 havde vi bestilt Vestbirk Camping Plads til at
komme og sprøjte skum.
Vejret var desværre ikke
helt på vores side, men
arrangementet var
absolut et hit, - på trods
af efterfølgende
afskylning i koldt vand og
frysende børn.

For ikke at friste unødigt har vi har valgt at bakke op om skolens pokemon forbud. Børnene må derfor lade
deres pokemon kort og album være hjemme, - vi tager det op igen efter efterårsferien.
På arbejdslørdagen d.07.09, - regner vi med, at renoveringen af kældertoiletterne påbegyndes. Det
betyder, at der ikke vil være toiletmulighed der i et stykke tid, men vil henvise til skolens toiletter eller det i
entreen hos os.

FÆLLES BESKEDER.
Jeg skal i gang med planlægning af uge 42, - efterårsferien. Jeg har derfor brug for at kende jeres
pasningsbehov for dagene, dvs. fra mandag d.14.10 - fredag d.18.10.
BB søskende kan som sædvanlig meldes til i børnehaven.
Tilmeldingsseddel kommer op i næste uge og sidste frist for tilmelding vil være tirsdag d.17.09
Mvh Yrsa

RYSTESAMMENDAG I STOREHJUL
Torsdag d. 22/8 holdt vi rystesammendag i Storehjul. En superskøn dag med god energi, sjov og hyggeligt
samvær på tværs af klasserne. En flok elever fra 7. klasse skriver sådan her om dagen:
Vi var ude på et stjerneløb med forskellige sjove poster. Vi skulle bl.a. lave den længste tøjslange, gætte
hovedstæder, bygge tårn af spaghetti, huske ting under et håndklæde og male et fælles billede. Det var
mega sjovt især fordi vi ikke lavede normale skoleting som vi plejer og ingen lektier. Og man kom til at
snakke med nogen, som man normalt ikke snakker med. Vi kunne godt lide at det kun var os fra Storehjul,
fordi de store har lidt mere energi når der ikke er små børn. Det var fedt da vi havde musik til sidst. Det var
godt at der både var sange som vi plejer at høre, og nogle som vi sang til morgensang, det gjorde det godt.
Det var mega fedt at man fik is til sidst og det var nogle gode vaffelis. Det var en rigtig hyggedag.

REKORDSTORT SKOLEKOR PÅ TTF
I år har vi tilført en time til 4.-5. klasse og indført kor på deres skema. Det har vi gjort for at styrke
fællessangen og fællesskabet eleverne imellem. Vi ved fra forskning, at mennesker, der synger sammen,
har en højere grad af trivsel, er mindre syge og bedre til at
arbejde sammen. Når vi synger og bruger kroppen samtidig,
aktiveres en masse områder i hjernen, så vi får nemmere ved
at lære i andre sammenhænge. Vi har i år hele 36 elever med
i skolekoret, og det er megafedt! Uanset forudsætninger og
graden af “frivillighed” er eleverne gået rigtig godt til
opgaven og har fyret den max af de sidste par onsdage. Vi
glæder os til mange flere energifyldte kortimer med
ungerne.
Mvh. Jan Marc og Heidi

STYRKER I 7. KLASSE
I 7. klasse arbejder vi med karakterstyrker. Vi har startet skoleåret ud med at spotte styrker hos os selv, hinanden og
hovedpersonen i forskellige tekster. Hvem er vedholdende? Nysgerrig? Videbegærlig? Kreativ? Ærlig? Forsigtig?
Modig? Har lederskab? Humor? osv. Det er der bl.a. kommet et stort fælles styrketræ ud af. Eleverne skriver:
Alle blev sat i grupper. Vi skulle kigge på de andre, på de styrker som hinanden har. Det var en god øvelse, men også en
svær en. Så skulle vi skrive dem på et papir. Alle fik læst sit papir højt i klassen.
Vi skulle også beskrive, hvad vi selv synes er vores styrker. Så skulle vi lave et
styrketræ. Vi har hver en gren, hvor der er 5 blade på. Bladene viser hvilke
topstyrker vi hver især har. Vi har allesammen
arbejdet sammen om at lave træet. Det tog
mega lang tid.^-

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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Susanne Lauridsen, Bredgade 29 1th
Benny Lauridsen, Lærkevej 19
Nataliya Dychenko og Lasse Hansen
Hårupvej 17,
Karina Schou og Thomas Færgemann
Møllersvej 14, 7173 Vonge
Mette Sørensen og Steen K. Jensen
Holmekollen 31, 8660 Skanderborg
Lene Bank og Lars Henrik Mikkelsen
Skovvejen 50
Kirsten Birgitte Juul og Nils Arne Pedersen, Skadevej
18, Klovborg
Mette W. Kristensen og Peter Schrøder
Søbækvej 10, Brædstrup
Hanne T. Sørensen og Jørgen H. Frederiksen,
Gammelstrupvej 27
Bonnie Revsgaard, Nedenskovvej 2A
Casper Jacobsen, Søkildevej 44,
Britta Vestergaard og Lars Dalsgaard
Højlundvej 14, Skanderborg
Rikke Bach, Hvedevænget 1, st.
Morten Andersen, Rævehøjvej 11
Nina og Carsten Hansen
Drosselvej 11, Brædstrup
Maria og Klaus Bøgestrand
Storkestræde 5, 8751 Østbirk
Mette og Ole Hedeager
Grønnevænget 6, 8765 Klovborg
Lone V. og Michael Madsen
Kongevej 10, 8752 Østbirk

Louise
Jennifer
Mathias
Asger
Mathilde
Rebekka
Johannes
Kristian, Aksel
Julius, Mathilde
Sebastian, Stine
Karoline, Albert
Jeanette
Holmsteen
Fiona, Frida
Theodor
Mathilde, Mikkel

4143 9286
6047 2783
5191 8213
2335 4747
5122 8118
2030 2070
5094 7856
3037 4269
6022 6739
2532 5541
4024 8525
2682 8612
2877 9552
6169 6963
5223 7180
2022 3692
2530 9864
2021 9773
4075 8147
4089 8147
2617 9348
3112 3231
2896 8983

sannelauridsen@hotmail.com
bennycuvee@hotmail.com
gammelstrup@yahoo.dk

4153 7701
2093 1366
2993 8765
2993 8877
6133 5154
6133 4645

maria@boegestrand.dk
klaus@boegestrand.dk
famhedeager@gmail.com
ohedeager@gmail.com
zlmm@teliamail.dk
madsen1978@icloud.com

ks@roegaard.dk
thomasfaergemann@gmail.com
Salsa_mette@hotmail.com
steenkirkegaardjensen@gmail.com
lenelykkeb@hotmail.com
lhvmikkelsen@gmail.com
Juul.pedersen@c.dk
mettewurtz@hotmail.com
peter@candoecon.com
Gammelstrup27@energimail.dk
bonniejacobsen@gmail.com
casper72.jacobsen@gmail.com
britta@arcvision.dk
lars@3dpixel.dk
skibsted@hotmail.com
colnago59it@icloud.com
nina-carstenhansen@hotmail.com

