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UGENS CITAT

”De der studerer stjernerne,
har Gud som lærer.”
Tycho Brahe (1546-1601)

English Language ... Irish Culture
LEARN ENGLISH IN IRELAND
AT EUROPE'S WESTERN-MOST
WALDORF SETTING
over 1000 students since 1997
TEENAGERS
3-Week Summer Courses
ENGLISH TEACHERS
1-Week Refresher Courses
ADULTS
1-Week Irish Culture Course
1 to 1 Home-Stay Programme
Clare English Language School
Sonas, Ogonnelloe,
Scariff, Co. Clare, Rep. of Ireland
Tel: +353 61 923024
e-mail: alan@cels.ie
Web: www.cels.ie

Astronomi i 7. klasse
I 7. klasse har vi netop afsluttet en periode i astronomi. Vi har bl.a. arbejdet med vores solsys‐
tem, de enkelte planeter og deres kendetegn, vi har tegnet stjernebilleder og hørt deres histori‐
er, og vi har set på de fænomener, som påvirker vores liv på jorden: vinter‐ og sommersolhverv,
jævndøgn, årstider mm. Vi var også på besøg på Stenomuseet i Århus, hvor vi hørte om stjerner
og deres livscyklus.
Astronomi er et centralt fag i 7. klasse. Orden og lovmæssigheder arbejder i astronomien sam‐
men med de smukkeste billeddannelser. Eleverne begynder at få en oplevelse af, at de er del af
en større sammenhæng, og med det udvides deres bevidsthed om sig selv i verden.
Astronomien giver eleverne mulighed for at arbejde i abstrakte tankebaner om universets
udbredelse, samtidig med at fænomenerne kan studeres konkret på himlen. Vi ender altid med
at komme tilbage på jorden igen inden dagen er omme.
Sidse Camilla Sørensen, Klasselærer i 7. kl.

FREDAGSGÅDEN
Hvad er de næste tal og bogstaver i
rækken?
3T
6S
10T
12T
16S
?
?
Svar på sidste uges gåde er, at alle måneder har 28 dage.
De fleste har endda flere :‐)

Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Næste deadline er ONSDAG d 5. februar.

UGENS FLYVER-PROFIL

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon
Vi har et stort udvalg af antroposofisk litteratur
(også på tysk og engelsk) , trælegetøj, kort og lys.
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 sker ...
JANUAR 2014
Fredag d 31.
16‐21
Audonicon

Lydterapeutuddannelse
v. Githa ben David

FEBRUAR
Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk • audoniconsbogsalg.dk

Søndag d 2.
15.00
Audonicon
Mandag d 3.
15‐18.10 Skolen
Tirsdag d 4.
Skolen
Onsdag d 5.
19.30
Audonicon

1. Navn: Rudolf Joseph Lorenz Steiner
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg grundlagde antroposofien, så mine ideer
og min ånd er egentlig over det hele. Og
mine bøger er på biblioteket og i bogsalget.
3. Hvor og hvornår er du født:
I en landsby der hedder Donji Kraljevec i
Croatien,som dengang var en del af Østrig.
Den 25. eller 27. februar 1861
(der er lidt uenighed om dagen)
4. Hvor bor du: Jeg endte mine dage i
Dornach i Schweitz, 30. marts 1925
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg holder af
klassisk‐romantisk musik. Og børnesang.
6. Hvad er din livret: Jeg er vild med
biodynamiske grøntsager.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg holder meget af Goethes bøger, især
hans eventyr “Den grønne slange og den
skønne lilje”. Jeg kan også rigtig godt lide
eurytmiforestillinger, mysterier og drama.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Min far og mor arbejdede begge på et gods
i Østrig, min far som skytte og min mor
som tjenestepige. Greven ville ikke lade dem
gifte sig, så de løb væk sammen, og så blev
min far telegrafist for jernbanen og siden
stationsforstander i de østrigske alper, hvor
jeg voksede op.
9. Har du en hobby: Alt, hvad der er kreativt,
kunstnerisk, sundt, godt, naturligt
og levende.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Eurytmi og skuespil
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: Filosofien og
livssynet og alle de skønne mennesker i alle
aldre, som arbejder sammen om at give
børnene en god start på livet, og at udvikle
sig selv, kreativt, fagligt, menneskeligt og
åndeligt.
12.Hvad synes du egentlig om at flyve:
På min tid var flyvemaskinen ikke almindelig.
Faktisk var det først, da den blev brugt som
våben i 1. verdenskrig, at den blev kendt.
Men det var de færreste der prøvede at
flyve og rutefly fandtes ikke.
Men mine ideer havde vinger og er siden
fløjet verden rundt.

Fredag d 7.
19.30
Audonicon

SFO-nyt
Siden august har al maden i SFO'en været
100% økologisk, og det fortsætter den så vidt
muligt med at være. Vi bestiller frugt og grønt
mm. fra Solhjulet og brød fra Hertha.
Børnene får således hver dag et lille eftermid‐
dagsmåltid i form af godt brød, agurk, æbler,
gulerødder og smør. Et par gange om ugen er
der også ost. Hvis I af og til laver hjemmelavet
marmelade og har lyst at bidrage med nogle
glas, så vil vi glade tage imod dem. Til gluten‐
allergikere er der glutenfrit brød fra Hertha og
der er også plantebaseret smør til veganerne.
Suppe eller grød en gang om ugen. Der vil blive
kogt en lille portion grød på rismælk til
allergikere og veganere. Om fredagen laver vi
ofte popcorn (også økologiske) som en lille
fredagshygge ting. Børnene hjælper på skift
med at servere dem, og så bliver der linet op
med kø og glade børn.
Her efter jul har vi fået en udfordring med at få
støjniveauet lidt ned. Børnene er mere
højrøstede end de plejer at være og fulde af
energi. Vi prøver at løse det ved at samle dem
om aktiviteter såsom spil, syslerier og højtlæs‐
ning. Bordfodbold vil blive flyttet udenfor, når
Flemming har fået lavet nogle aflåsningsløs‐
ninger til det, og på den måde vil vi også få
bragt larmen lidt ned da bordfodbold er en af
de helt store støjkilder.
Generelt forsøger vi at skabe en rummelig
atmosfære, hvor der er plads til mang‐
foldighed, og hvor børnene kan udfolde sig
socialt, kreativt og fysisk. Hvor de kan vokse og
øve sig.
Vi er meget glade for den strøm af materialer
der nu flyder ind af døren til Fernandos værk‐
sted, tusind tak for det, og bliv endelig ved.
Også stor tak til jer forældre som gør en stor
indsats for at finde smukke og gode ting til Lille
SFO. Vi er meget taknemmelige.
3. februar får vi en praktikant frem til påske.
Hun er 23 år, hedder Monica og er førsteårs
studerende fra Peter Sabroe Seminariet i
Aarhus. Hun har været på besøg og vi glæder
os meget til at tage imod hende.
Venlige hilsner fra alle i SFO'en:‐)

Folkemusik dobbeltkoncert
med Maja & David
og Ulvsand & Hjetland
Konsultationer 3.vg
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 (SFOen er åben)
Babuska
Børnehuset er ÅBENT
Mandag d 17.
19‐21
Skolen
Torsdag d 20.
19.00
Babuska
19.00
Audonicon
Lørdag d 22.
9.30‐17 Audonicon

Forældremøde 3.vg
Forældremøde i Vildrosen og
Anemonen ‐ med bhv. indlæg
Bestyrelsesmøde HF
Det første mysteriedrama
Skuespil/Foredrag/Arbejdsdag
ved Klaus Barfod

Onsdag d 26.
19‐21.30 Skolen
Bestyrelsesmøde
Fredag d 28.
Babuska og 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 - Tyges Gårdbutik
Hertha er et levefællesskab for 25 udviklings‐
hæmmede og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
6.

LÆREPROCESSER OG RISIKO

GIVER MOD TIL AT SÆTTE NOGET PÅ SPIL
Børn har brug for at øve, fejle, mestre og
forsøge igen - kort sagt at sætte noget på spil.
På Steinerskolen er der rum for det i alle fag.
Eleverne optræder ofte på skolens scene og
bliver dermed fortrolige med at vise noget for
andre og med at overvære andres optræden.
På den måde bliver øvelse, forsøg og mestring
en selvfølgelig del af klassefællesskabet, og
eleverne udvikler respekt og forståelse for
egne og andres læreprocesser, idet de oplever
at modenhed og kundskabsniveau
er forskellige.

