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Velkommen
I denne udgave deler Elliot og Erik deres oplevelser fra overskolens tur til Finland. Sidse fortæller om 6. kl. geo
grafi undervisning. Tak til Elliot, Erik og Sidse. Æsops fabel i dag er et af de mest kendte, hvorfor tror du nu det er?
Der var næsten ikke stof nok til flyveren denne gang. Har du eller din klasse noget du vil dele med flyverens
læsere? Husk at køb biletter til Aftencafé / Duncan

Geografi i 6. klasse

Elliot og Erik's intryk fra turen til Finland

I 6. klasse har vi geografi for tiden. Vi
arbejder lige nu med Europas
geografi og har blandt andet set på
bjergkæder, floder, landenes placering
og hovedstæder. Og vi tegner flotte
landkort og skal lave individuelle
opgaver om et land. Og så hører vi
mere om nogle af Europas lande,
hvordan det er at bo der, om landets
natur, kultur, religion mm.
I næste periode skal vi arbejde med
havstrømme, vinde, klimazoner og
plantebælter. Og med forskellige
landskabstyper som fx ørken, tundra,
regnskov og steppe.

Teksterne nedenunder er referater fra to 9.klasses elever, opgaven lød:
Skriv en kort tekst om en oplevelse, som gjorde et særligt indtryk på dig fra
vores rejse. Elliot og Erik har givet mig lov til at gengive følgende:

/ Sidse

"...derfor elsker jeg allerede ryste
sammenture med overskolen, de er
så fantastiske. Alle ture der kommer
fremadrettet, glæder jeg mig meget
til."..."Jeg synes Helsinki er en helt
fantastisk by, som helt sikkert skal
besøges
igen."..."Byturene
i
Helsinki, hvor vi fik lov at gå rundt
på egen hånd, var også rigtig dej
lige, og at sove i den lille sal på
Vantaa Steiner koulu, gjorde bare
fællesskabet større end det var før."

"Oppe i Laplands skove ... Stem
ningen i skovene gav en følelsen af
at stå på toppen af verden. Som om
man rent kunne sanse, hvor man
geografisk stod. Når jeg stod på
toppen af et bjerg, var det som om
jeg kunne se over verden, over
vores globus, som om horisonten
strakte sig helt ned over ækvator.
Jeg kunne mærke, at jeg stod på
kanten til toppen af verden."
Erik 9.klasse

Elliot 9.klasse

Du kan spørge en fra overskolen om de kender denne bygning, og
måske er der en som kender arkitektens navn? / Duncan

Fotos: Bente Foget Madsen
SFOen en varm sommerdag. Fotos: Stig

Ræven og Kragen
... en af Æsops Fabler
En Krage havde snappet en dejlig dens Skjønhed, saa havde den dog
Stump Ost i et Vindue og fløj op slet ikke sagt Noget om dens
med den i et højt Træ, forhippet paa Hjærne.
at nyde sit Bytte. En Ræv opdagede
den lækre Mundfuld, og lagde
følgende Plan til sit Angreb. »O
Krage!« sagde den, »hvor skjønne
ere
ikke
dine
Vinger,
hvor
straalende dine Øjne! hvor yndig din
Hals! dit Bryst er som en Ørns
Bryst! dine Negle  jeg beder om
Forladelse  dine Kløer vække
Misundelse hos alle Verdens Dyr!
O, at en saadan Fugl skulde være
stum og blot mangle Et 
Stemmen!« Kragen, som fandt
Behag
i
denne
Smiger
og
hemmeligt lo ved at tænke paa,
hvor den skulde overraske Ræven
med sit Skrig, aabnede sin Mund og
 ned faldt Osten, som Ræven
straks snappede, idet den ved sin
Bortgang
bemærkede,
at
hvadsomhelst den havde anført om

Overskolen inviterer til aftencafé
et barn og 70, for en voksen.
Prisen inkluderer selvfølgelig et
lækkert måltid mad og sjove
indslag i løbet af aftenen. Det
plejer at være en super hyggelig
aften med fed underholdning, og
det håber vi på og regner med,
at det også bliver i år...Hjertelig
velkommen til en festlig aften
med overskolen!
/Sofia

I en bygning er der ethundrede
kontorer.
På hver dør står der, hvilket
nummer kontoret har.
Kontorerne har numre fra 1100.
Spørgsmål: Hvor mange gange
forefindes tallet 9 i bygningen?
Billetsalg til fredagssalon

Kalender
Send eller ring med indlæg, ris,
ros og kommentar til din
ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05

Uges gåde:
Ni

Kulturcafe
Lørdag d.12.nov.kl.15. Eurytmi,
digte og musik.
Sted: Antroposofisk Kulturhus
/ Duncan

I gåden fra sidste gang

blev der spurgt hvad det er, der
har fire ben om dagen, og seks
ben om natten?

Løsning: En seng (fra Anders And
og co.)

Så er vi i fuld gang med
forberedelserne
til
årets
”aftencafé”. Temaet bliver i år
”godt og ondt”, og man er
selvfølgelig velkommen til at
komme udklædt. I år har vi
ændret navnet til aftencafé i
stedet for overskolecafé på
grund af tidligere misforståelser.
Vi gør det hermed klart, at alle er
velkomne! Så husk at sætte
kryds
i
kalenderen
på
basaraftenen den 26. november.
Vi har inddelt os i grupper der
tager sig af udsmykning og
underholdning. Vi bruger meget
tid på forberedelserne, så vi
håber
selvfølgelig,
at
der
kommer så mange som muligt.
Billetantallet er dog begrænset,
og billetsalget er allerede gået i
gang, så skynd jer at købe
billetter. De kan købes igennem
klasselærerne. Prisen er 50, for

