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NYHEDSBREV
APRIL 2022
VIGTIGE DATOER:
5. april: Generalforsamling for Børnehave, Børnebolig og Friskole
7. april: Skolefest
11. maj: Forårskoncert
18.-20. maj: skolebytte
11. juni: arbejdslørdag
24. juni: sidste skoledag
Uge 29-30: Børnehave og Børnebolig sommerferielukket
8. august: første skoledag

Kære forældre og elever.
Så nåede vi april, og foråret har vi for alvor kunnet nyde
godt af i en smuk og lun marts måned. Så der har været fuld fart på aktiviteterne udendørs med boldspil og
leg for både små og store.
Elevrådet har gennem de seneste uger afholdt bordtennisturnering, og
i tirsdags blev finalerne afgjort med lækre chokoladepræmier til
vinderne.
Repræsentanter fra elevrådet var i
ugens løb en tur forbi børnehaven
med et nyt spil til børnene som tak
for hjælpen ved sponsorløbet.
Elevrådet har et stort ønske om at få etableret overdækning på det
område, der er ved hjørnet af sportspladsen og allokeret til Storehjul.
Vi håber meget, at nogle af jer forældre vil være med til at få det i værk
og gøre det område lidt hyggeligt at opholde sig i. Dette skriver vi ud
om på intra i den kommende tid, så eleverne kan gøre brug af området
allerede i dette skoleår.

Bestyrelsen har på et tidligere møde besluttet, at vi nu går i gang med at lave det længe ønskede køkken, så
vi fra kommende skoleår kan tilbyde det praktisk-musiske valgfag, madkundskab, for 8. klasse. Et fag, som
eleverne skal til prøve i som afslutning på 8. klasse. Arbejdet er påbegyndt, og Tage er godt på vej med
gulvet, der bliver lagt de kommende uger. Målet er, at alt er forberedt, så vi på arbejdslørdagen den 11.
juni kan sætte de 5 køkkener op.
Så er vi netop startet på skolefestforberedelserne, og skolen emmer af aktivitet. Skuespillere, musikere, lyd
og lys-folk, kostume- og kulissedesignere er godt i gang, og vi glæder os til at lave et brag af et skuespil og
skolefest for jer alle på torsdag den 7. april.
Næste uge bliver en aktiv en af slagsen, da vi på tirsdag holder Friskolens årlige Generalforsamling. Vi
håber, at mange af jer vil møde op denne aften og deltage – også som kandidater til bestyrelsen.
Med ønsket om et fortsat lunt og lyst forår samt en god påske, når den kommer.

Med venlig hilsen
Thomas

FRA BØRNEHAVEN.
Vi er i fuld gang med at arbejde med foråret på forskellig måde. Specielt yngste gruppen er sprunget helt og
fuldt ind i denne dejlige årstid, - og har spist ude de sidste 2 - 3 uger. Sejt.
Nye børn og forældre.
Vi holdt vores første forældremøde torsdag d.3.marts. Der var virkelig bare så fin opbakning til mødet, som
af samme grund blev afholdt i skolens aula.
Det var rigtig godt lige at få hilst på hinanden og sat ansigter på, - og det blev fra flere sider tilkendegivet, at vi er lykkedes med en god modtagelse.
Det er vi selvfølgelig rigtig glade over, - og fortsætter med på forskellig vis at arbejde med inklusion og
fællesskab.
Vi genindfører forældrekaffe, - det glæder vi os helt vildt til. Vi har vores første arrangement fredag
d.8.april fra kl.14.00 - 15.30, - med overskriften “kaffe omkring bålhytten”.
Kommende arrangementer i BH:
Forældrekaffe fredag d.8.4 fra kl. 14.00 - 15.30.
Generalforsamling tirsdag d.5.april kl.19.00 i skolens aula.
Forårsfest m. tema “kom og plant” torsdag d.19.maj fra kl.16.00 - 18.30. Arrangører er forældrerådet.
Hyttetur for ældstegruppen d.1 og 2 juni.
Arbejdslørdag d.11.juni.
Kommende arrangementer i BB:
Udover generalforsamling og arbejdslørdag.
Sommerfest d.22.juni fra kl.15.00 - 18.00.
Forældreråd:
Vores nyvalgte forældreråd mødtes første gang d.23.marts, - og har allerede sagt ja til første opgave, - at
står som arrangør af vores forårsfest. Mega sejt, - bare godt.
Den næste opgave bliver at være medplanlægger og tovholder på den kommende arbejdslørdag d.11.juni.
I forhold til rengøringsplanen, - er den sat på pause indtil, at vi starter op i august.

Personale.
Naja har valgt at søge nye udfordringer. Hun skal være med til at starte en ny vuggestue op i Bryrup.
Det er vi selvfølgelig kede af, men det er jo også en chance man ikke får så tit, - at få lov til at sætte sit helt
eget præg på noget fra starten af.
Så vi vil blot glæde os over alt det Naja bidraget med i den tid hun har været her, - og hun vil helt sikkert
blive savnet.
Vi ønsker Naja held og lykke med det nye.
Der er lavet stillingsopslag, - sidste frist for ansøgning er d.19 april og vi forventer at afholde samtaler
d.27.april.

FRA BØRNEBOLIG
Først og fremmest tusind tak for den store opbakning til vores MBB d.30.marts, - og efterfølgende hjælp
med oprydningen. Det var dejligt.
Det var endnu et forrygende show, - hvor fællesskabet og alles bidrag til det går op i en højere enhed
Efter påsken overgår vi til “Ude Måneder” perioden. Det betyder, at vi som udgangspunkt rykker vores
aktiviteter udendørs, - og at Ipads og andre “spillemaskiner” fra da holder pause til “Inde Månederne”
starter igen efter efterårsferien. Det er der heldigvis lang tid til.
Den første hele uge efter påsken, - uge 17 lægger vi ud med et “spejder tema”, som vil foregå omkring
bålhytten. Det vil være Nikolaj der er tovholder på “tjikkeli tjekkli tjav tajv tjav” eller hvad det nu hedder.
Vi vil derforuden arbejde på at få etableret nogle mere hyggelige ude områder, - fx etablere forskellige
højbede, hvor noget kan spire og gro, - og måske både dufte godt, - og er smukt at se på. Men vi starter lige
med lidt oprydning.
Så har nogen noget de gerne vil bidrage med i den anledning, - så giv gerne lige et pip.
Vi tænker, at bidrag kan være hvad som helst, - alt fra hjælp, til materialer, - måske et drivhus der ikke
bliver brugt, store potter der trænger til et nyt hjem,
Udover det, - har vi besluttet at afprøve en lidt anden måde, at arbejde på frem til sommerferien. Dels for
at tilgodese flere børns efterspørgsel om bestemte aktiviteter, med bestemte voksne. Men først og
fremmest for at udvikle på vores pædagogiske praksis og tiltrækningskraft i forhold til udbuddet af
aktiviteter.
Det betyder, - at Bo mandage og onsdage til have sine timer primært i BB Club med de børn. Andre børn vil
kunne deltage ad hoc.
De andre dage er børnene fra BB Club i samme tilbud som der er til alle.
Derudover arbejder vi på at kunne tilbyde en forskellige turdag, - sandsynligvis på torsdage, - det har vi i
skrivende stund ikke lagt os helt fast på.
Så arbejder på at arrangere et sommerarrangement, - hvor I sammen med evt. søskende er inviteret.
Datoen er d.22.juni og vil foregå fra kl.15.00 - 18.00. Vi forestiller os, at der vil indgå en eller anden form
for fællesspisning.
Men mere om det senere, - datoen er den vigtigste lige nu.
Det var vist det meste fra os.
De bedste forårshilsner.
Yrsa

Årets vindere af gækkebrev’s konkurrencen.

51 elever havde brugt tid på at lave det flotteste gækkebreve. Tak for det kære elever.

FÆLLESSKAB
Fredagsspisningen er bare noget helt særligt på TTF. Det har været
så dejligt at komme igang i køkkenet igen med eleverne - denne dag
laver vi kartoffelpizza til alle. Køkkentjansen om fredagen er for de
flestes vedkommende lidt en “fridag”, hvor man kan få lov til at
bruge sig selv på en
anden måde og der
opstår tit nogle gode
snakke henover snitteriet eller dejen, der skal æltes. Når vi er i
mål med maden, er der jo selve måltidet med alle de andre som slutter ugen af på en rigtig fin måde.
Nu da Tage er gået i gang med at renovere køkkenet må vi de
næste mange gange være kreative og finde på noget mad, der
kan tilberedes og spises udenfor - det skal nok blive sjovt.
Camma

MATEMATIK I 2. KLASSE
Vi er i gang med chance, tilfældighed, sandsynlighed og gætterier, hvilket kan være rigtig
svært at forstå. Hvorfor skal man dog gætte resultater? Hvad er en tilfældighed eller
sandsynligheden?
For at gøre det mere “spiseligt" har vi kastet med sko og
øvet os i at gætte på hvor mange gange noget lykkes. Og så
prøvet det af i praksis. Vi har set faktiske resultater af
mange forsøg. Der er blevet “luftet sko” i stor stil. Hvor
mange gange - ud af så og så mange forsøg lander en sko på
sålen. Det ved man ikke, før det er prøvet af.
/Jette

Hvad sker der egentligt med maden, når den bliver spist?
I Lillehjul har vi bl.a. gang i kroppen i denne periode af fællesdagene
Vi har brugt den stærkeste muskel til at tygge gulerødder
, blevet
glade for, at vi har knogler, så vi kan stå oprejst og ikke er slatne som en
regnorm. Vi har gættet på, hvor lille den mindste knogle mon er, og hvor den sidder. En
hurtig spurt rundt om skolen var udgangspunkt for en snak om, hvordan vi egentligt får
skelettet til at bevæge sig, og hvad der ellers sker og kan mærkes i kroppen, når sådan en
spurt udføres. 🫀🫀
Og ja, hvad sker der så med maden , når den bliver spist?
Det førte os en tur gennem fordøjelsessystemet fra mund
til bund
Spørgsmålene var mange og interessen stor
skal på opdagelse i kroppen efter påske.

Jeg glæder mig til at sidste hold

/Mette

HÅNDVÆRK/DESIGN 4. KLASSE
4. klasse har lavet flotte kaktusbilleder i H/D. Det var
ikke selve billederne der var det vigtige i den opgave,
selvom alle gik op i at tegne og farve flere flotte
kaktuser på papir.
Det var det, at få slået søm i hele vejen rundt om vore
kaktusser…så der kunne vikles garn omkring sømmene.
Der er i den grad blevet slået søm i - let, hårdt og rigtigt, forkert og .. AV!… Heldigvis så mange gange rigtigt,
at der til slut kom nogle flotte værker ud af det.
Enkelte elever har oplevet, at det gør ondt at slå sig over fingrene - men også at det er nødvendigt at holde
fast på sømmet, hvis det skal slås rigtigt i.
Kaktusserne står udstillet i 4. klasse - kig ind!
/Jette

VELKOMMEN TIL DET VILDE VESTEN
Over den sidste tid har det næsten været farligt at bevæge sig rundt i fjerde klasse i
engelsktimerne. Her har alle nemlig forvandlet sig til hver sin røver med øgenavne,
særlige egenskaber og våben. Banditterne samlede sig desuden i fem forskellige
bander, hvor de lagde skumle planer og blev endnu mere farlige.
The Blood Eagles, The Black Beans, Dog Lovers, The Green Gang og The Dark
Matters har hver især skrevet et læseteater-stykke, der
skulle øves godt og grundigt, inden den stod på
højtlæsning/gennemspilning for resten af klassen.
Der blev gjort meget ud af at lære replikker udenad og flere var klædt ud til
lejligheden, og det har været så fedt at opleve det store engagement hos hele
klassen, mens de fik lov at skrue op for fantasien samtidig med at de fik øvet sig i
at læse og tale engelsk for en lille forsamling.
Rikke

5. KLASSE
Vi har over de seneste mange uger lavet
projektarbejde i historie og kristendom.
Eleverne har fordybet sig i forskellige
historiske eller kristne begivenheder,
øvet sig i at stille gode spørgsmål og lavet
kreative produkter som passede til. Mange
tirsdage blev brugt kreativt i billedkunst til at
lave plancher, figurer og andet. Til slut fik de
fortalt om deres begivenhed og vist de fine
produkter frem for de andre i klassen. Nu er vi alle
blevet klogere på 1. Verdenskrig, Titanic, Jesus
fødsel og Ruslands invasion af Ukraine!
Emilie

FÆLLES FOKUS PÅ FANTASI OG FILM-FÆRDIGHEDER
Fra vinterferien og frem til nu har 7. og 8. klasse haft et fælles forløb i dansk med fokus på kortfilm. Udover
at få en bedre forståelse for hvad der kendetegner genren, skulle der arbejdes i grupper på tværs af de to
klasser og produceres kortfilm, med alt hvad der hører sig til.
Med det fælles overemne ”Skolen før og nu” gik grupperne i gang med at brainstorme, skrive manuskripter,
finde kostumer, filme og efterfølgende redigere. En lang proces der kræver, at tungen holdes lige i
mundvigen, for at alt lykkes efter planen.
Onsdag i uge 13 stod den endelig på premiere-dag, hvor grupperne konkurrerede om at vinde for bedste
kortfilm. I dagens anledning stod den på popkorn, ligesom der naturligvis var en præmie i udsigt til
vindergruppen. Det var et stærkt felt, men præmien og æren gik til dokumentar-kortfilmen ”2. Verdenskrig
– Episode 4, Skolen under krigen”, hvor vi som seere fik lov at følge Svend Bent på besøg hos sin gamle
skole, hvor han både lærte fra sig om skolegangen under 2. verdenskrig og glædede sig over de forbedrede
vilkår for eleverne i nutidens skole.
Ser man bort fra de gange, hvor teknikken har drillet, har forløbet båret præg af både gåpåmod og
samarbejde på tværs, og hos begge klasser har fantasien været i spil i undervisningen – i godt parløb med
masser af grin undervejs.

Katrine og Rikke

TANGEVÆRKET/ENERGIMUSEET.
Torsdag d. 17 marts drog 8. og 9. klasse afsted til
Tangeværket/Energimuseet.
Første ting på programmet var vindmøller. Der skulle testes med både antallet af vinger og vingernes pitch alt sammen udført ved hjælp af den naturvidenskabelige metode. Konklusionen blev, at de nuværende
vindmøller er godt optimeret - heldigvis for det.

Efterfølgende stod den på rundvisning rundt på Tangeværket, hvor vi skulle se og høre om de gamle
generatorer, hvordan hele vandværket blev bygget i sin tid, og hvor meget strøm værket producerer på
sådan en helt normal dag i marts.
Inden turen gik hjem mod skolen igen havde vi tid rundt på egen hånd til at
udforske, undersøge og blive kloge på alt det som energimuseet har at tilbyde.
Dejligt at komme lidt ud af huset og opleve verden omkring os.
Esben

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.
• Tage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i aulaen lige ved
indgangen til lærerværelse/kontor eller aftales med Tage
• 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 Tage (tlf.4094 5057) og få en aftale om hvornår der skal være låst op – gerne et par
dage i forvejen

•
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Anne
og Christian Robenhagen Ravnshøj,
1
Rævehøjvej
9
4
Stine Laursen og Michael Hauerberg
Hedevang 5, Bryrup
Heidi og Olav Pasgaard Hansen
Stokbrovej 4, Davding
Rikke Bach, Østergade 51D
Morten Andersen, Rævehøjvej 11
Hanne og Jan Højmark
Skolebakken 10, 8740 Brædstrup
Tina og Johnny Grønbek Mogensen
Skovvejen 63, Brædstrup
Stine og Jeppe Vestergaard
Lindeallé 27, 8740 Brædstrup
Stine Emmer,
Bredgade 47, 2

Hjalmer,
Ragna
Sander

Svetlana og Tom M. Broch
Søgade 67, 8740 Brædstrup
Sunrid Johansen og Carsten Madsen
Søgade 16, 8740 Brædstrup
Sussi Have og Martin Ross
Trædenvej
Suzan og Michael Zola Simonsen
Munksbakke 6

Anastasia,
Constantin
Christian

Villads, Elias
Karoline
Mie
Mathias
Johan
Freya

Tobias
Alexander

2627 9809
2273 2280
2965 4421
2062 9230
4111 4599
2972 4360
2617 9348
3112 3231
4089 0037
2562 0998
4063 1223
2232 1608
2871 1083
2441 4424
5361 1702

robenhagenravnshoj@gmail.
com
s.elkjaer.l@gmail.com
m.hauerberg@hotmail.com
Schmidt_heidi@hotmail.com
olavphansen@hotmail.com
skibsted@hotmail.com
colnago59it@icloud.com
Skolebakken10@gmail.com

4045 3162
4046 3162
6046 7401
4218 1110
2815 0296
2033 1594
4265 1444
5150 3565

sveta@vikabo.dk

Skovvejen63@hotmail.com
Stine_vestergaard@live.com
Jeppev77@hotmail.com
Stineemmer@gmail.com

Sunrid.johansen@hotmail.dk
sussihave@live.dk
martinross1988@hotmail.com
suzanzola@live.dk
mzs@outlook.dk

