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UGENS CITAT
”Kunsten er evig, men dens
form er foranderlig”
Rudolf Steiner

Kære alle
På vegne af 3.vg. vil jeg gerne invitere jer til klassens eurytmi‐afslutningsforestilling.
Hovedtemaet for forestillingen er Fibonacci‐talrækken:
• Oliver Lund Petersen, elev i klassen, har skrevet digte bygget op over denne talrække
• Den unge, ungarske komponist Bence Peters har skrevet klavermusik, der ligeledes er
inspireret af principperne bag talrækken
• Til Bachs berømte Jesus bleibet meine Freude bygger vi koreografien op over de særlige
Fibonacci‐spiraler og over andre Fibonacci‐fænomener i naturen
• og andet godt...
Se programmet på rss8660.dk. Fibonacci‐rækken får man lidt at vide om i en artikel, der
udleveres sammen med det trykte program.
Spilletider:
Torsdag d. 21/11 kl. 10.15
(for skolens elever)
Fredag d. 22/11 kl. 11.35
(for inviterede klasser fra andre skoler)
Fredag d. 22/11 kl. 19.30
(offentlig forestilling, entré kr. 30,‐)

7.klasses FREDAGSGÅDE
To riddere ville have den samme
prinsesse. De red derfor gennem ørkenen
for at komme hen til hende. Den, hvis
hest kom sidst, ville få prinsessen. Da de
havde redet længe, kom de til en oase,
hvor en gammel mand sagde 2 ord til
dem, der fik dem til at springe op på
hestene og ride afsted i susende fart mod
målet. Hvad var de to ord?

Spillested:
Rudolf Steinerskolen,
skolens sal, Grønnedalsvej 16,
Skanderborg
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Minna Bentzen, eurytmilærer

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

Svar på sidste uges gåde: 410

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 20. november kl 18.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

1. Navn: Emilie Rose Hartvig Rowley
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 1./2.klasse. Jeg har gået her siden
børnehaveklassen.
3. Hvor og hvornår er du født:
På sygehuset i Guildford i Sydengland, den
2. oktober 2005.
4. Hvor bor du: Gyden 2a i Træden. Så jeg har
næsten 25 kilometer i skole. Så det er lidt
langt, men vi når det!
5. Hvad er din yndlingsmusik:
Barbie og Popstjernen kan jeg rimelig godt
lide. Og så The Cup Song.
6. Hvad er din livret: Sushi, især avocado hoso
maki og edamame bønner.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
The Crudes er den bedste film, og jeg har lige
læst “Fem små ponier”, den var rigtig god.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har været på den afrikanske ø Mauritius.
Der klappede jeg en zebra og en påfugl stjal
en kage ud af hånden på mig. Og så har jeg
også været brudepige i New York.
9. Har du en hobby: Jeg går til ridning og
blokfløjte og til dans.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Bezzerwizzer er mit yndlingsspil. Og jeg
kan rigtig godt lide “sardiner”, det er en
leg vi har lært af Grethe.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Det er at alle er
så glade.
12.Hvad er det værste: Det er, når der er nogen
der blir uvenner.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve: Det
kan jeg rigtig godt lide. Jeg har fløjet
rigtig mange gange. Det bedste er når de
lige kører så hurtigt i starten, når man skal
til at lette.

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal
FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt
‐ gedekød, pølser og gedegouda

HERTHA
levefællesskab for 25 udviklingshæmmede
og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

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

NOVEMBER
Fredag d 15.
18‐23
i byen
Sort nat
Lørdag d 16.
kl 10.00 sportspladsen Solcelle opsætning
Søndag d 17.
15.00
Audonicon
Jazz koncert
med Mette Juul
Onsdag d 20.
19.00
Skolen
Bestyrelsesmøde
Babuska
Bestyrelsesmøde
Fredag d 22.
19.30
Skolen
3.vg. eurytmi‐forestilling
Lørdag d 30.
10‐16
Skolen
Julebasar
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

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

Det er søndag den 17. november kl. 15, der
bliver spillet god jazz musik på Audonicon, når
Mette Juul optræder i en koncert sammen
med Heine Hansen, Alex Riel og Thomas
Fonnesbech. Det bliver en flot koncert for alle
jazz interesserede og andre, der kan lide at
komme i de flotte lokaler.

Solcelle projekt
Nu er forsikringen endelig gået i orden mht.
solcelleanlægget. Dermed kan 2. etape af
etableringen færdiggøres.
Til dette har vi brug for flere hænder.

Lørdag d. 16/11 kl. 10
Hvis du/I kan afsætte tid til at hjælpe med
at sætte flere solceller op, vil det være helt
fantastisk. Meld tilbage om du kommer til
Ulrik Nejsum Madsen fra Skoleforeningen og
forælder til bl.a. Johan 8. kl.
Venlig hilsen Alim Witthoff

JANUAR 2014
Mandag d 2.
Babuska
Mandag d. 6.
Skolen

byder velkommen i det nye år
ditto

EFTERLYSNINGER
Katten Robin mangler et nyt hjem
NU!
Han er en tre år gammel neutraliseret
hankat. Han er en dygtig musejæger, er
meget kælen, en rigtig skødekat.
Han skal helst bo et sted, hvor han kan gå
ind og ud, og kan selv sige til, når han vil ud.
Robin skal have et nyt hjem, da jeg skal
flytte og desværre ikke må have kat det nye
sted.
Kontakt Fernando på tlf 27 37 05 74,
eller i SFOen

Heste søger husly
Findes der mon i skolens kreds en ejer af en
stald og en hestemark med mulighed for
opstaldning af vore tre gode og rare hopper
(to Irish cob, en pony)? De søger tag over
hovederne og tørre fødder, god mad og
kærlig pasning.
Henvendelse til Ulla Langvad 2980 9333 /
ullalangvad@live.dk

