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Foråret er endelig ved at vise sig fra sin pæne side, og
træer og buske springer ud og inviterer os udenfor.
Friskolens udearealer bruges flittigt både i frikvartererne,
Børnebolig-tiden og i Børnehaven. Skønt at se, hvordan jakker skiftes ud med trøjer, og at
rundbold og fodbold på sportspladsen igen er blandt favoritdisciplinerne, når der skal
bevægelse til som afveksling fra dagens undervisning.

Årshjulet roterer med sin vante kadence, og april var centrum for et par tilbagevendende
begivenheder. Her skal nævnes forårskoncerten, som blev afholdt den 27. april med
deltagelse af eleverne i 0. – 6. klasse. Her fik vi prøver på det, de har lært gennem skoleåret, og
såvel elever som forældre var med om at synge nogle af vores dejlige forårssange.

Lørdag den 22. april samledes en flok tidligere forældre fra TTF til den årlige arbejdslørdag.
Her blev både hygget, snakket og arbejdet ude og inde. Dejligt, at I stadig har lyst til at tage
”forårsrengøringen” sammen en lørdag. Tak for det!
Jeg en skole bygge vil
Og når der nu er sagt tidligere forældre, så er tidligere formand for skolebestyrelsen, Jakob
Magnussen, med i processen omkring projektering og byggeledelse. Hvis I som tidligere
forældre har interesse og lyst til at deltage i dele af byggeriets faser, hører vi gerne fra jer.
Jeres hjælp har været vigtig før, og det kan den blive igen. Det ville være fantastisk, om vi
kunne samle alle gode kræfter om denne opgave.

I begyndelsen af maj afholdtes de skriftlige prøver for 9.
klasse, og den 24. maj holder 9. klasse sidste skoledag.
Herefter begynder de mundtlige prøver, der foregår i juni
måned. Dimission for 9. klasse med taler, sange og uddeling
af afgangsbeviser foregår torsdag den 22. juni.

Årets skolebyttetur til Tandslet Friskole på Als foregår 17. – 19. maj, og alle elever fra 0. – 8.
klasse deltager på denne tur. Der venter helt sikkert en masse spændende oplevelser i det
sønderjyske, hvor Dybbøl Banke og Danfoss Universe bl.a. vil være på programmet. Vanen tro
cykler et stort hold elever fra 4. – 8. klasse dagen før mod syd med destination mod en
efterskole omkring Vejen. Her overnatter de og bliver samlet op onsdag formiddag for at køre
med bus mod Als. Det er ganske imponerende at så mange har mod på en cykeltur, der ofte
runder de 90 km på én dag.
Lørdag den 17. juni er der arbejdslørdag på TTF, hvor ude- og indearealer får den store tur.
Sidste skoledag inden sommerferien for eleverne i 0. – 8. klasse er fredag den 23. juni.
Med ønsket om lune og lyse forårsdage.
Thomas Kilsmark
Skoleleder

