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UGENS CITAT
”Nogle gange glemmer vi at
nyde den smukke dag, solen
og blæsten og de skiftende
årstider”
Dronning Margrethe II
(1940-)

BABUSKA-NYT
Udfordringer I Det Nye År

GODT NYTÅR!

I 2014 ændres tilskudsvilkårene til privatinstitu‐
tioner. Det betyder at vi fremover vil have
færre midler at drive Børnehuset for.
Vi tager imidlertid udfordringen med oprejst
pande, og vi har gennem den sidste måneds
tid arbejdet på at stramme husets drift på alle
områder, så vi kan imødese udfordringen uden
at det kan mærkes på den pædagogiske
kvalitet, som Børnehuset står for.
Medarbejdergruppen har mødt de aktuelle
udfordringer prisværdigt. Stor anerkendelse
skal lyde herfra!
I forlængelse af den kedelige nyhed fra
Skanderborg Kommune tager vi aktivt del i det
politiske arbejde, der ligger i at forsøge at
ændre vores økonomiske vilkår. Den slags ting
tager jo tid! Vi er imidlertid kampklare, og vi
skal nok holde jer orienterede om udviklingen!

Storbørnsgruppe

SKOLEN HOLDER
INFORMATIONSAFTEN
Den 14.01 byder vi alle interesserede velkomne
til informationaften kl 19‐21.
Vi vil denne aften både henvende os til skole‐
søgende, samt ungdomsuddannelsessøgende.
Kom og mød lærere, elever og forældre, og hør
om, hvordan det er at gå på Under‐ og
Overskole. Få en rundvisning, en hyggelig snak,
kaffe, kage og svar på dine spørgsmål om skolen.

FREDAGSGÅDEN
Hvad er det, der er sort når man køber det,
rødt når man bruger det og hvidt når man
er færdig med det?
Svar på sidste uges gåde: skriv tallene med bogstaver og sæt
dem i rækkefølge efter hvor mange bogstaver der ‐ og alfabetisk
hvis der er lige mange bogstaver, som f. eks. i ti og to. Ni skal stå
efter et og elleve skal stå til sidst efter tolv. (talrækken var 1 10 2
5 7 3 4 8 6 12, og man skulle indsætte 9 og 11 de rigtige steder)

Fotograf: Bente Foged Madsen

Også i det kommende forår vil der være
særlige aktiviteter for de ældste børn i
Børnehuset. Denne gang har vi mange børn til
'storbørnsgruppen'; i alt 26 skolesøgende børn
i 2014! Det skyldes at vores integrerede gruppe
Æbleblomsten nu for første gang skal sende
børn i skole.
Storbørnsgruppen giver børnene mulighed for
både at knytte nye venskaber og udfordre sig
selv på nye områder. Vi begynder i uge 3, og
der er 'storbørnsgruppe' én gang om ugen.
Forløbet begynder med motoriske aktiviteter
indendørs, og her vil gruppen være delt i to.
Senere vil der bl.a. være ture ud af huset på
programmet.
I vores pædagogik handler skoleparathed om
børnenes motoriske, sociale og sansemæssige
fundament. Disse elementer er afgørende for
en god læringssituation i skolen. Derfor er
vores arbejde med de ældste børn baseret på
styrkelse af disse områder og ikke på bogstav
og talkundskaber. Det er vores erfaring, at
denne pædagogiske tilgang tjener børnenes
videre læringssituation rigtig godt.
Godt Nytår til alle, Tina Lauritsen

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 15. januar.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
JANUAR 2014
Lørdag d 11.
9‐16
Audonicon
Søndag d 12.
15.00
Audonicon

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon
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.

1. Navn: Lauge Johannes Buchreitz
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 6. klasse. Jeg har gået der siden 3.
Åbningstider i butikken:
3. Hvor og hvornår er du født:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
På Horsens sygehus, den 27. oktober 2001
+45 86 52 11 17
4. Hvor bor du: På Hovvejen i Træden og på
bogsalg@audonicon.dk • audoniconsbogsalg.dk
Smedebakken i Tønning
5. Hvad er din yndlingsmusik: For tiden kan
jeg godt lide et amerikansk band, der hedder
Hanson. De spiller country‐rock.
6. Hvad er din livret: Shepherds pie!
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Skammerens Datter har jeg lige læst, og
så har jeg set den for nylig som teaterstykke
på Østre Gasværk. Jeg er osse ret vild med
starter nyt hold til februar 2014
den nye TV‐serie, Limbo3.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Ny uddannelse i specialundervisning begynder
Om sommeren, inden jeg begyndte på skolen til foråret 2014
besteg jeg bjerget Canigou i Pyrenæerne,
Rudolf Steiner Højskolen
det var næsten 3000 meter højt, så der var
for Opdragelseskunst
sne på toppen, og der var fuldstændig tåget
Audonicon
fordi man var inde i en sky.
www.opdragelseskunst.dk
9. Har du en hobby: Musik! Jeg spiller i et
band med min gode ven Jens, og jeg bygger
også modeltogbaner sammen med ham.
Og så elsker jeg at cykle rundt om Slåen sø
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
At lege drengebande og drille pigerne. Og
så musikprogrammet LogicPro.
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: At vi kan spille i
orkester, og jeg kan godt lide at vi skal være
så kreative i forhold til andre skoler.
12.Hvad er det værste: Når jeg ikke har lavet
mine lektier.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg synes det er rigtig sjovt, når det letter.
Jeg har kun prøvet det en gang, til England,
og da vi landede fik jeg rigtig meget trykken
i ørerne, så det brød jeg mig ikke om.

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
3.

MEDOPLEVELSE SKABER
ENGAGEMENT

På en Steinerskole formidler læreren
pensum mundtligt.
Det stimulerer elevernes evne til at leve sig ind i
og identificere sig med lærestoffet, hvilket gør, at
de forbinder sig med det på en måde, så de
bedre husker det.
Den mundtlige arbejdsform er inspireret af
traditioner indenfor fortællekunst og skaber
begejstring og engagement i klasserummet.

Mandag d 13.
Babuska
Tirsdag d 14.
19‐21
Skolen
Skolen
Onsdag d 15.
19‐21.30 Skolen
19.30
Audonicon

Torsdag d 16.
Skolen
19.30
Audonicon
Onsdag d 22.
19.30‐21 Audonicon
Torsdag d 23.
15‐17.30 Skolen
19.00
Babuska
Onsdag d 29.
19.30
Audonicon

Fredag d 31.
16‐21
Audonicon

Kursus i ansigtslæsning
v. Peer Heissel
Folkemusik koncert
med Silver Dagger
“Storbørnsgruppen” starter
i uge 3
Informationsaften
Neufeldkursus start
Bestyrelsesmøde
Mysterievisdommen i
tidens strøm ‐ en fordybelse
i guldhornenes billeder 1
Foredrag v/Anders Høier
Neufeldkursus start
Informationsmøde om
Steiner læreruddannelsen
Første mysteriedrama
Om “Indvielsens port”
Foredrag v. Klaus Barfod
Indskrivningsdag
Forældremøde Klokkebl.,
Mælkeb., Kornbl., Æblebl.
Mysterievisdommen i
tidens strøm ‐ en fordybelse
i guldhornenes billeder 2
Foredrag v/Anders Høier
Lydterapeutuddannelse
v. Githa ben David

FEBRUAR
Søndag d 2.
15.00
Audonicon
Tirsdag d 4.
Skolen
Onsdag d 5.
19.30
Audonicon
Fredag d 7.
19.30
Audonicon

Folkemusik dobbeltkoncert
med Maja & David
og Ulvsand & Hjetland
Forældremøde i 1./2. klasse
En aften om "Frihedens
filosofi" Foredrag ved
Niels Henrik Nielsen

Højdepunkter i Goethes
Farvelære
‐ mødet med lys og mørke
Foredrag m demonstrations
forsøg ved Anders Høier
Mandag d 10. ‐ søndag d 16. (uge 7)
Skolen
Vinterferie
Lørdag d 22.
9.30‐17 Audonicon
Det første mysteriedrama
Skuespil/Foredrag/Arbejdsdag
ved Klaus Barfod
Onsdag d 26.
19‐21.30 Skolen
Bestyrelsesmøde
Fredag d 28.
Skolen
Fastelavnsfest

ØKO-MARKED IDAG!
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

