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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.
Vi har endelig nydt godt af lunere og flotte solskinsdage. Krokus blomstrer, og buske og træer begynder at vise deres
forårstegn.
Og endelig fortæller kalenderen, at vi nu har bevæget os ind i årets første forårsmåned.
Inden længe kan vi igen lade ordene fra sangen ”Når vinteren rinder i grøft og i grav” tale om det spirende forår:
Jeg lytter til vårens syngende kor,
til lærken, den jublende glade,
vi kender hinanden fra som’ren i fjor,
den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord
med min hakke, min skovl og min spade.

Ja, og bare glæde os over, at dagene bliver lysere, solen varmer igen lidt mere, og vi trækker ud i haver, ud i naturen
og nyder uderummets mange muligheder.
Også på skolen nyder eleverne godt af de lunere dage. I frikvartererne er der gang i boldspil og leg rundt omkring på
matriklen.
I frikvartererne er der godt gang i elevrådets bordtennisturnering. Hele 30 elever er tilmeldt, og der bliver kæmpet og
arbejdet hårdt for at få sejren i hus. Elevrådet er i desuden i gang med at udvælge, hvad en del af sponsorløbsindtægterne skal bruges til. Så om ikke så lang tid er der nye ting, som eleverne kan få gavn og glæde af.
På fredag den 11. marts tager lærerne på pædagogisk dag. Det betyder, at dagen slutter efter fredagsspisning ca. kl.
11.50 for alle elever.

Husk at sætte X ved den 5. april, hvor Friskolens årlige generalforsamling afholdes.
Og husk også X ved den 7. april, hvor skolefesten afholdes med skuespil, spisning og disco.

Med ønsket om et lyst og lunt forår til jer alle.
Thomas Kilsmark
Skoleleder

FASTELAVN ER MIT NAVN
Endelig blev det tid til at holde et fælles arrangement på tværs af hele skolen igen. JUHUU!
Fredag den 25. februar stod i fastelavnens tegn, og hvor var det bare
dejligt at se så mange glade popkornmaskiner, ulve, pensionister og
en masse andre dejligt udklædte unger i fuld sving.
Dagen bød bl.a. på tøndeslagning, 8. klasses hjemmebagte
fastelavnsboller, kåringer og catwalk, hvor vi fik lov at se alle de flotte
udklædninger én gang til. Hele
fredagen var fyldt med grin og hyggelig
stemning, og hvor var det skønt at
mærke fællesskabet på tværs af vores
allesammens TTF.
Vi glæder os til flere dejlige fællesdage i
løbet af foråret.
Fastelavnsudvalget

HILSEN FRA 0. KLASSE
I 0. klasse er vi i fuld gang med at skrive små historier og flere er igang med at læse. Der er blevet skrevet om
tigermødre og unger, nytårsaften, hønsehuse, en forfærdelig krig og meget andet.
Det er fantastisk at være vidne til, når små børn finder ud af, at de kan læse en bog eller selv finde på og nedskrive en
historie. Når man går i 0. klasse, arbejder vi med at “lyttestave”/“børnestave” - det vil sige, børnene skriver de lyde, de
kan høre. Nogen børn kan høre rigtig mange bogstavlyde i et ord og andre hører kun det første eller sidste bogstav
eller måske vokalen, som de kender bedst. Alt er lige godt og det gør vi meget ud af at fortælle børnene i de små
klasser. Ligeledes er det med læsning - de lærer det i vidt forskelligt tempo. Flere lærer at læse i 0. klasse, andre i 1. helt sikkert er det dog, at alle lærer at læse på et eller andet tidspunkt.
Det vigtigste i 0. klasse er, at børnene har lyst til og mod på at bruge deres ører til at lytte efter bogstavslyde - så får de
nemlig fundamentet for at lære at læse og skrive.
God læse og skrivelyst…
Camma

HÅNDVÆRK OG DESIGN 5. KL
Hvor kommer ulden fra, hvad gør man ved den og hvad kan den bruges til. Vi kan både
hækle og strikke og væve…men også filte. Og det er netop det vi lærer lige for tiden.
Det er superhyggeligt, men også vådt!

Vi har fingrene i sæbevand rigtig længe - og ALDRIG har
vores hænder været så rene og bløde og det til trods for, at
vi i den grad har vasket hænder de sidste år.
Men sæbevand i længere tid kan
også være hårdt for fingrene. De
rynker og ser ikke ret lækre ud.
Vi lagde ud med at høre lidt om
ulden og lavede små prøver med at
filte. Torsdag var vi så heldige at
kunne bruge hele 4 timer i H/D og der fik vi filtet nogle rigtig
fine får, som kan bruges på påskebordet…eller bare som pynt
på reolen. Så de meget rynkede fingre og lugten af “får” var det
hele værd.
Jette

8.KLASSE
I uge 9 har eleverne i 8.klasse ikke været på skolen, da de har været ude at besøge forskellige ungdomsuddannelser,
f.eks forskellige erhvervsuddannelser, almen-, teknisk- eller handelsgymnasium. Formålet med introduktionskurserne
er, at eleverne bliver introduceret til ungdomsuddannelserne, og ved besøgene får de et indblik i, hvad det vil sige at
gå på en ungdomsuddannelse og hvordan hverdagen fungerer der.
Eleverne er afsted 2 x 2 dage, og oplever to forskellige uddannelser hvoraf den ene skal være praktisk orienteret.
Katrine

9.KLASSE
I 9.klasse arbejder vi med elektricitet i fysik/kemi. Under
vores opstart blev der både talt om strøm, spænding,
transformation, sikringer, HPFI-relæ, lyn, strømpistoler og
hjertemassage.
Så var det tid til forsøg og som altid var der masser af snak,
spørgsmål og god stemning - og liiige en enkelt kortslutning.
I næste uge skal det handle om induktion og vekselstrømsgeneratoren.

Hele forløbet sluttes af med en tur til Tangeværket uge 11
Betina

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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Mette Schultz og Jens Kirk
Naya, Tobias
2074 4958
mettenrs@gmail.com
Skolebakken 11a
2339 0305
jens_kirk@lucos.com
Pernille Valbjørn, Ternevej 3
Esben, Kirstine 2087 8989
pernillevalbjorn@gmail.com
Anders Mortensen, Nørregade 4b
2571 4650
07anders@godmail.dk
Mette W. Kristensen, Søndergade 92
Johannes
2877 9552
mettewurtz@hotmail.com
Peter Schrøder, Søbækvej 10
6169 6963
peter@candoecon.com
12
Maj-britt og Glenn Scharling
Emilie
2679 6582
mgscharling@live.dk
Grumstedbjergvej 4, Brædstrup
2016 2988
Maria og Kim Hansen, Bavnehøjvej 2,
Noah, Nanna
2874 7170
mh@fruhansenblomster.dk
Brædstrup
2548 7071
kh@turbinehallen.dk
Pia Schougaard Nielsen, Kokvrøvlvej 17
Mia
2947 8149
Pia.s.nielsen@velux.com
Bjarke Schougaard Nielsen, Århus
4017 0966
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Kirsten Pugdahl og Carsten Rønnow
Linnea, Martin 6138 9928
Pugdahl1@gmail.com
Hovvejen 7
4010 1372
Sandie Bagge og Christian Hauge Thomsen,
Johan, Emma
2174 0535
sandiebagge@gmail.com
Søbækvej 6
2539 5320
krille05@gmail.com
Rikke og Morten Søndermark
Peter
2631 1884
Rikke_zinck@hotmail.com
Rønnealle 4
2215 6715
sbmorten@gmail.com
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Anne og Christian Robenhagen Ravnshøj,
Hjalmer, Ragna 2627 9809
robenhagenravnshoj@gmail.co
Rævehøjvej 9
2273 2280
m
Stine Laursen og Michael Hauerberg
Sander
2965 4421
s.elkjaer.l@gmail.com
Hedevang 5, Bryrup
2062 9230
m.hauerberg@hotmail.com

