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VIGTIGE DATOER:
20. december: sidste skoledag/juleafslutning
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18.-20. maj: skolebytte
11. juni: arbejdslørdag

Kære alle.
Så nåede vi juleklip-dagen, og december startede med sne, så det var en ren fornøjelse at være barn i
pauserne Friskolen i de seneste dage. Kunne vi ønske os en bedre optakt til vores dejlige juletraditioner?

I sidste uge blev morgensamlingerne afholdt af 8. og 9. klasse, der fortalte
om deres studietur til Rom og de projekter, de hver især havde arbejdet
med i emneugen op til turen. TAK til eleverne for at dele ud af deres viden
og oplevelser til skolens yngre elever.

Elevrådets sponsorløb blev igen i år en kæmpe succes. Eleverne fik samlet
for 52.000,- kr sponsorkontrakter ind. Pengene er ved at være indsamlet, og elevrådet skal i den
kommende tid udvælge, hvad de gerne vil investere i af legeredskaber til glæde og gavn for alle deres
kammerater.
Godt gået - og 1000 TAK til alle jer, der har motiveret og sponsoreret, så vi kunne lykkes med projektet.

Med juleklip-dagen i fredags kunne vi for alvor sætte JUL i fokus. Som altid en hyggelig dag, hvor der jules
op og gøres klar til decembers dejlige traditioner. Tak til jer forældre, der var med den dag.

Vi har efter den udmeldte lukning af Bakkelandets Friskole haft mange interesserede familier til
rundvisning. Der er endnu ikke overblik over, hvor mange der vil skifte til TTF. Der vil i næste uge komme
elever på besøg for at være med i enkelte klasser, for derefter at beslutte sig for skolevalg. Vi byder dem
alle velkommen og håber at de må finde sig til rette på vores dejlige friskole.
Det er en ulykkelig situation, disse familier pludselig står i, og vi har som kollega-friskole inviteret alle
familier til at komme forbi, få en rundvisning og samtale om et eventuelt fremtidigt samarbejde.
Netop i en situation som denne, skal det både kunne mærkes og ses, at vi som friskoler er en del af noget
større. Og ikke mindst - at vores begrebsforståelse om dannelse - at kunne se ud over sig selv - skal bæres
på fineste måde.
Vi kan ikke tilbyde pladser i alle klasser, og skolens indskrivningsprocedure vil også gælde som hidtil.
Husk, at vores juleafslutning i år er mandag den 20. december.
Jeg vil ønske jer en dejlig december.
Venlig hilsen
Thomas

FRA KONTORET
SPONSORKONTRAKTER: Der er allerede kommet rigtig mange penge ind på kontoen fra sponsorløbet. Jeg
mangler dog betaling for de allersidste kontrakter – tjek lige om kontrakterne er landet hos alle sponsorer,
så de har mulighed for at overføre pengene.
KOKKEHOLD TIL SKOLEBYTTE: Jeg har nu fået den håndfuld forældre vi skal bruge til dette års skolebyttetur.
Faktisk var der flere der meldte sig, end jeg kunne bruge i år, så vi har igen en liste med forældre der gerne
vil deltage på en skolebyttetur. Hvis du vil på ventelisten, skal du bare sige til, og hvis du har spørgsmål om
det er noget for dig, er du velkommen til at kontakte mig.
SKOLEMÆLK: Vi har hver uge rigtig meget mælk i overskud. Måske er der bestilt til elever, der ikke har lyst
til mælken. Spørg gerne jeres barn om de virkelig drikker mælken, ellers kan den måske afbestilles.
/Bente

BØRNEARBEJDE - JUBI...
Overskriften er bestemt af de kære køkkenpiger.
Det er fedt at være i gang med fredagsspisningen igen og i dag stod
den på rugbrød med julefrikadeller og leverpostej og hjemmesyltede
rødbeder.
Og så er det dejligt at opleve, at der er mange frivillige køkkenbørn, når
9. Klasse ikke kan deltage pga projektuge.
Camma

1.klasse på besøg på Stjernholm 🎄🎄
I første klasse startede vi julerierne med et dejligt besøg på museumsgården Stjernholm i Nim.
En flok engagerede pensionister tog imod os, de havde forberedt forskellige aktiviteter til eleverne.
Børnene lavede bl.a. juledekorationer, klippede julehjerter og legede mus med pebernødder.
I køkkenet lærte børnene at lave arme riddere, det var en ret, som de fleste var vilde med.
I pauserne blev der kastet til dåse og øvet styltegang.
Vi havde en rigtig god dag.
Gitte

2. KLASSE
Den sidste fredag i november blev julen skudt i gang på hele skolen med en dejlig start på
dagen med aulaen fyldt med børn med nissehuer og deltagende forældre til fælles
morgensang. Hvor var det bare en skøn morgensang med julesange og luften fyldt af den helt
særlige TTF ånd.
I anden klasse havde vi en rigtig dejlig dag med skøn deltagelse af forældre
og en enkelt bedsteforælder. Vi fik lavet flotte lys og lanterner til aulaen
ligesom resten af skolen, så alle har mulighed for at blive dagens nisse, når
der hver morgen trækkes to lys. Vinduerne blev sneklædte og pyntet med
juletræer, rådyr og smukke snefnug og lys. En rigtig dejlig og hyggelig dag
med julestemning og kreativitet.
Alle i klassen har skrevet en julehistorie, som fungerer som klassens julekalender. I spænding trækkes
derfor hverdag et barn, der må vende kalendertallet og tænde lys. Efterfølgende læser barnet sin
julehistorie i kalenderlysets skær.
Mette

DECEMBER, DECEMBER I 3. KLASSE
December måned er skudt i gang på den mest hyggelig måde man kan tænke sig i et barneliv. Sne, sol, hyggelige
vinduer i klassen, der tager imod hver morgen.
Indenfor fylder vi aulaen med julesange til morgensang. Inde i klassen er pyntet p til jul og selvfølgelig klassens
julekalender. Dejligt, dejligt.
Hver dag skal vi vende en kalenderlåge og afsløre, hvem der har skrevet dagens kalenderhistorie. Mens kalenderlyset
brænder endnu en dato ned, lytter klassen til dagens julekalenderhistorie.
Jo, den STORE nedtælling er begyndt.
Hilsen os i 3. klasse

KIDSVOLLEY
Den første torsdag i december var 2. - 5. klasse til Kidsvolleystævne i Brædstruphallen. Kids-volley er et førfærdigt
spil af volleyball, hvor man bl.a. træner rotation,
placeringsevne og boldøje. Allervigtigst er det dog bare
hammersjovt, og ungerne hyggede sig gevaldigt. Til sidst var
der en lille præmie til alle.

MELLEMHJUL
I uge 46 satte mellemhjulet Fællesskabet i Spil. Her skulle eleverne i 4-mandsgrupper producere egen spil
med spilleplade, brikker, spilleregler etc. Der blev arbejdet på tværs af de tre årgange, hvor gruppearbejdet
blev rammesat med særlige rollefordelinger: General, Officer, Feltmarskal og Spejder. Alle roller havde
særlige ansvarsområder og rollerne skiftede hver dag i gruppen. Mandag startede
som store-spilledag, hvor vi spillede ”kendte spil”. Herefter gik idefasen i gang. I
tre
dage, blev der tænkt kreativt, udformet brikker,
kort osv. Fredag skulle med, at alle skulle spille
hinandens spil, og der blev budt på kager og
smålækkerier i de forskellige grupper. En rigtig lærerig og skøn uge, hvor
Fællesskabet blev sat i Spil på flere planer.
Esben, Theis og Annette

AVISUGE 7. + 8. KLASSE
I uge 46 lavede 7. - og 8. Klasse avis sammen. Som optakt til ugen, har eleverne arbejdet med forskellige dele af
nyhedsgenren. Hvert år afholdes der en nyhedskonkurrence, som bl.a. Mary Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke,
Jyllands Posten, Politikken og Ekstra Bladet står bag, og skoleelever landet over dyster om at lave den bedste avis. I år
har vi lavet vores egen version af Ekstra Bladet skole.
Årets overordnede tema var “MOD - forandrer verden”. Det kræver mod at forandre ens egen verden og den verden,
der omgiver os.
Vi er kommet omkring mange spændende emner i avisen f.eks., kommunalvalget hvor Annette blev valgt i byrådet,
klimaforandringer, mobning, racisme, vold, hvordan unge kan blive hørt, alternativ livsstil og meget mere.
Det har været en rigtig god, kreativ og produktiv uge.
Rikke og Katrine

RUMREJSEN ÅR 2021
Tilbage i uge 41 satte 8. og 9. klasse kursen sydpå med en tur til Rom, og i samme
periode tog 7. klasse på en turbotur ud i rummet.
Emneugen blev brugt til, på forskellig vis, at lære mere om det univers, der omgiver
os. På undersøgelse af noget af det vi allerede ved om vores solsystem, på
dokumentar og tankeeksperimenter om liv andre steder i rummet og på at
undersøge og diskutere mulighederne for at kolonisere Mars.
De foreslåede muligheder blev gjort levende med fire Marsbaser, der alle
indtænkte vandforsyning, el og mulighed for at dyrke egen mad til kolonien, og
der blev hele ugen gået til den med det praktiske arbejde. Dejligt at se
engagement og kreativitet udfolde sig i praksis, så der ved ugens afslutning
stod fire, flotter baser til skue i aulaen.
Rikke

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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Dorthe og Flemming Kaihøj
Kirsebærvej 2, 8740 Brædstrup
Kristina og Morten Levin Ballegaard
Skolebakken 7
Katrine R. og Morten Steen Jensen
Bytoften 33, Sdr, Vissing

Anna, Lukas,
Oskar
Johannes

Lone la Cour og Jens Bjerre
Brokhøjvej 27, Brædstrup
Maria D. Jensen og Lasse Kristensen
Gammelstrupvej 6
Karina Schou og Thomas Færgemann
Møllersvej 14, 7173 Vonge

Karen,
Christian
Laura

Maria K. og Martin Østervig Larsen
Søbækvej 8
Lene og Kristoffer Kromm
Søkildevej 22, Brædstrup
Lene Lund, Troelstrupgade 3
Ulrik Lund, Bredgade 41, 1

Anna, Karla

Alberthe

Mathias

Nicklas
Andreas

2368 5189
2993 8336
2826 7814
4217 6669
8174 6666
2851 7938

kreasmil@hotmail.com
f.kaihoj@gmail.com
k.levin.c@gmail.com

2548 2965
6175 9343
2927 5053
2484 9940
5122 8118
2030 2070

lyngagergaard@hotmail.com

2395 6251
4188 7306
6170 9500
2067 6472
2464 0737
2049 3137

Maria.korsholm.larsen@gmail.com
Martin.oestervig.larsen@gmail.com

katrinerahbek@hotmail.com
mortensteen@hotmail.com

Kristensen1978@gmail.com
ks@roegaard.dk
thomasfaergemann@gmail.c
om

leneuhredahl@hotmail.com
mail@lenelund.com
mail@ulriklund.dk

