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UGENS CITAT
”At lære et barn ikke at
træde på en larve, er lige så
værdifuldt for barnet som for
larven.”
Bradley Miller

Musikalsk Fredagssalon
idag fredag kl. 16-17.30
Fri entré!
Varighed ca. 45 minutter

Hvad blev der af dem?
Tænkte, det kunne være spændende for andre at høre, hvad en klasse der har gået 12 år på
Skanderborg Steinerskole har taget af uddannelser og laver idag. Jeg var selv elev i klassen,
som dimitterede i 1999.
Johannes:
Kresten:
Brian:
Espen:
Ida:
Casper:
Matthias:
Jonas:
Johanne:
Julie:
Felicia:
Rebekka:
Sigrid:
Mikko:
Jonas:

Det jyske musikkonservatorie elektroline ‐ nu freelance musiker og højskolelærer
Produktionsteknik for film og TV ‐ nu produktionsteknikker for film og TV
Dyrepasser og fotograf ‐ nu projektleder i Randers Regnskov
BA i oriental og african studies ‐ er prof musiker idag
BA i musikvidenskab ‐ videruddanner sig idag
Grafisk Design ‐ arbejder som grafisk designer
Steinerpædagog ‐ arbejder som steinerpædagog
Friskolelærer ‐ er lærer idag
Designskolen i Kbh ‐ designer idag
Kandidat i Psykologi ‐ er PPR psykolog
Pædagog ‐ arbejder som pædagog
Kandidat i kunsthistorie ‐ pt arbejdssøgende
udsnit fra 1./2. kl periodehæfte
Bygningsingeniør ‐ arbejder som det idag
Ingen videre uddannelse
Eget vagt firma

Den sidste i klassen var mig, Helene.
Jeg er mor til 4 Børn på skolen og i
Babuska, og har den videregående
uddannelse til gode.
Pt arbejder jeg i Babuska.

Den store sal er optaget af 1.vg.'s skuespil, så
vi afvikler arrangementet i mere beskedne
rammer. Dét passer fint med, at der ikke er
kæmpemange elever på programmet denne
gang:
Man kan høre
violiner og bratscher
fra 3., 5., 6. og 7. klasse,
dertil lidt guitarmusik
og måske sågar
et stykke med kontrabas
Jeg vil være fræk og spørge: er der nogen,
der har et hæderligt digitalklaver, de vil tage
under armen og have med?
I så fald vil vi nemlig holde salon i børne‐
haveklassens hyggelige, rummelige lokale!
Her er der også køkken, hvor 8. klasses foræl‐
dre vil lune suppe, som kan købes til for‐
nuftige priser. Kaffe, te og kage er også på
menuen. Alternativt går vi i musiklokalet i
underskolebygningen.
Jeg sørger for skiltning, så man ikke går vild.
Vel mødt!
Martin Haugaard

7.klasses FREDAGSGÅDE
5 + 3 = 28
9 + 1 = 810
8 + 6 = 214
5 + 4 = 19
7+3=?

Dimittanter 2013

Svar på sidste uges gåde: ild!

Overskole plakattegning

Mange tak for alle de spændende nyheder. Send endelig mere til kontor@rss8660.dk - alt, lige fra annoncer til efterlysninger, artikler, vitser, billeder og historier har interesse og kommer med, hvis der er plads :-). Næste deadline er ONSDAG d 13. november kl 18.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
NOVEMBER
Fredag d 8.
Babuska
16‐17.30 Skolen
Søndag d 10.
Tirsdag d 12.
19‐20.30 Skolen
Onsdag d 13.
19.30
Audonicon

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

1. Navn: Lucas Ryan Ulvund Southcott
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 5.klasse. Jeg har gået her siden
børnehaveklassen.
3. Hvor og hvornår er du født:
Den 10. december 2002 i Aarhus på Skejby
sygehus.
4. Hvor bor du: På Rude Havvej 164 ved Odder,
600 meter fra stranden. Så jeg har cirka
27 kilometer i skole.
5. Hvad er din yndlingsmusik:
Eros Ramazzoti. Han spiller italiensk pop.
6. Hvad er din livret: Lasagne
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Home Alone, 1, 2 og 3eren er dem jeg
bedst kan lide. Og så læser jeg mange
Jumbobøger.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Min mor er fra Nordirland. Og da jeg var lille,
var vi på vej til Norge på færgen da den
pludselig fik motorstop midt ude på havet.
Så lå vi og drev rundt i et par timer og kunne
ingenting gøre. Det var ret uhyggeligt.
9. Har du en hobby: Jeg flyver modelfly, tager
billeder, ror i kajak og så kan jeg også godt
lide at cykle.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Computerspillene CSR Racing og Real Racing
Og så synes jeg det er sjovt at lege kædetick.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Engelsk og idræt
12.Hvad er det værste: Når lærerne blir sure!
13.Hvad synes du egentlig om at flyve: Det
kan jeg rigtig godt lide. Det bedste er, når
man kigger ned og man kan se alle tingene
meget mindre ‐ husene blir små, og man ser
det hele oppe fra. Og så især det der sus man
får i maven, når man letter.

JULEBASAR
Basaren lancerer endnu engang en
salgsbod på årets julebasar, med fine
hjemmelavede kreationer. Her vil vil
byde alle donationer velkomne:
det være sig
hjemmegjort legetøj,
hånddyppede lys, kæpheste, julepynt,
hjemmestrikket eller hæklet
... ja kun fantasien sætter grænsen.
For mere info, kontakt
Tanja Eeg 61674210 eller
Bente Horne 60702339

Kig ind og se alle de smukke julekalendere, der
nu er kommet i butikken og på hjemmesiden.
Vi har et stort udvalg af antroposofisk litteratur
(også på tysk og engelsk) , trælegetøj, kort og lys.
Alt er endnu ikke på nettet, så kig ind i butikken,
eller send forespørgsel og bestilling på mail.
Vi
er forlagsforhandlere af bøger fra
Antroposofisk Forlag, Forlaget Jupiter, Forlaget
Arché og Antropos Forlag og skal derfor ikke først
have disse bestilt hjem for at kunne levere.
Det er muligt at betale med kort, kontant i
butikken og ved bankoverførsel.
Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk • audoniconsbogsalg.dk

Fredag d 15.
i byen
Søndag d 17.
15.00
Audonicon
Onsdag d 20.
19.00
Skolen
Babuska
Lørdag d 30.
10‐16
Skolen
DECEMBER
Tirsdag d 3.
Babuska
8.30‐15.30Audonicon
Onsdag d 4.
19.30
Audonicon
Søndag d 8.
15‐17
Audonicon
Onsdag d 11.
19‐21.30 Skolen
Lørdag d 14.
15.00
Audonicon

Lanternefest
Fredagssalon
Mortensaften
Foredrag v Grethe Lyngdorf:
Rette relationer, bløde hjerter
Foredrag v Jakob Andersen og
Niels Henrik Nielsen ‐ en
aften om “Frihedens Filosofi”
Sort nat
Jazz koncert
med Mette Juul
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Julebasar

Adventsspiral
Adventsspiral
Foredrag v Anders Høier:
Disciplen Judas og hans
skæbnevej
Folkemusikkoncert: Rannok
Bestyrelsesmøde
Julekoncert med
Den SønderØstjyske
Blæsernonet og Alken Koret

Søndag d 15.
16‐18.30 Skolen
Julekoncert
Fredag d 20.
Babuska
Julestemning med forældre
Tirsdag d 24. ‐ søndag d 1.1.2014
Babuska
Juleferie. Børnhuset lukket.
Lørdag d d 21. ‐ søndag d 5.1.2014
Skolen
Juleferie
Onsdag d 25.
10.00
Audonicon
Juleforedrag
v Hanne Winterberg

Med venlig hilsen Nynne
(mor til Laura & Jacob fra
Æbleblomsten)

1/2 violin til salg
2500 kr
Med følger en rigtig god
violinkasse/taske.
Den skulle have en rigtig fin
klang, efter Bjarne Høj`s`vurder‐
ing. Bjarne Høj er Violin lære på
musikskolen i skanderborg.
Hendvendelse til Sebastian 8.kl.
Eller på telefon: 30952816

