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UDSTILLING AF ÅRSOPGAVER
Lørdag den 8. marts udstillede 3.vg. deres årsopgaver i skolens sal. Det blev en fremragende flot
succes med flere hundrede gæster. Mange tidligere elever, og sågar tidligere forældre, kom forbi
for at genopleve den særlige årsopgavestemning. Også fremvisningen for skolens elever
mandagen forinden var en stor dag. Alle fik lov at kigge i hele 45 minutter, og tiden blev brugt til
sidste minut. Tillykke til 3.vg. med årsopgaverne ‐ og god studierejse til Italien!
Kærlig hilsen Martin

Grønnedalsvej 16a, 8660 Skanderborg
tlf 86 51 19 83 • babuska@babuska.dk

UGENS CITAT

”Vores erfaringer skal helst
ikke blive en billet til et tog
der gik igår.”
Carsten Højmose

Koncert i
Musikhuset
Sidste torsdag var der koncert i
Musikhuset Aarhus med bl.a. skolens
messinglærer Boris Kertsman, der
havde konkurreret sig til en soloop‐
træden med Prinsens Musikkorps.
Vi sendte en lille mail om koncerten til
alle i 5. klasse (som er de yngste, der
kan have trompet/basun) og opefter.
På den baggrund kom der 10 elever og
lige så mange forældre/søskende/kol‐
leger ‐ så mange talte jeg i hvert fald.
Det betyder faktisk, at 10% af alle
elever i 5. og opefter tog til koncert. På
en dum torsdag aften, langt over sen‐
getid i en by langt væk. For at høre
trompetlæreren.
Det er altså flot!! Jeg håber, den
stemning vil leve videre i flere gode
oplevelser af samme slags.
Jeg behøver slet ikke nævne, at vi
havde en fremragende hyggelig aften i
Musikhuset, og at Boris spillede blæn‐
dende.
Martin S. Haugaard,
musiklærer

FREDAGSGÅDEN
En marathonløber tog tid på sig
selv og fandt ud af at hvis han
havde et kridhvidt sæt tøj på
kunne han løbe 42 kilometer på
80 minutter, men når han havde
sort tøj på løb han de 42 kilo‐
meter på en time og tyve minut ‐
ter. Hvad kommer det til at
betyde for hans næste løb?
Svar på sidste uges gåde er: Hvad er det
der kun kan stige og aldrig falde? Din alder!

Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Deadline er ONSDAG AFTEN.

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

Det sker ...
MARTS
Lørdag d 29.
9‐17
Audonicon

Søndag d 30.
15.00
Audonicon
APRIL

1. Navn: Boris Kertsman
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg underviser i trompet og trækbasun, hver
torsdag, 14 elever fra 5. klasse og opefter.
3. Hvor og hvornår er du født:
I Moskva, 27. marts 1987. Der boede jeg til
jeg var 4 år, så flyttede vi til Heifa i Israel.
Det eneste jeg kan huske fra Moskva er at
jeg faldt og slog hul i hovedet. Jeg voksede
op i Israel og aftjente også min værnepligt
der, heldigvis som musiker så jeg arbejdede
med spille musik og undervise børn i stedet
for at være “rigtig” soldat. Senere
flyttede jeg til Berlin og boede der i fire‐et‐
halvt år og studerede musik. Derefter til
Sverige og i 2012 til Danmark.
4. Hvor bor du: Nu bor jeg i et dejligt
bofællesskab i Vestergade i Århus
5. Hvad er din yndlingsmusik: Klassisk musik.
Jeg elsker al klassisk musik ‐ Bach,Stravinsky,
Hayden, alt!
6. Hvad er din livret: Frikadeller, lasagne og
sushi.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
“Ratatouille!” Jeg ser aldrig fjernsyn.
Bogen “Den hundredårige der kravlede ud af
vinduet og forsvandt” af Jonas Jonasson,
som jeg læste på tysk, er en rigtig sjov og
dejlig historie.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg var kun 8 år da jeg begyndte at spille
trompet; og jeg danser salsa, og taler 5
sprog ‐ dansk, tysk, russisk, hebraisk og
engelsk. Min familie boede i Rusland i
mange år inden vi emigrerede til Israel.
9. Har du en hobby: Fest og musik og salsa
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Fodbold, backgammon og hygge.
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: Børnene! De er både sjove og
søde og lærenemme.
12.Hvad er det værste? At det ligger lidt
langt fra Århus.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Det minder mig om ferie, så jeg elsker det!

Sådan tæmmer man en
trold
8. klasse spiller deres skuespil næste torsdag

den 3. april kl 19
Der er fri entre
og der serveres
kaffe og kage.
ALLE ER VELKOMNE!

Folkemusik koncert
med TRIO MIO
Audonicon
Søndag den 30. marts kl 15
Billetpris: 100 kr
Trio Mio består af Kristine Heebøll, violin,
Jens Ulvsand, bouzouki, guitar og sang
samt Peter Rosendal, klaver og flu‐
gabone. Hjertet af Trio Mio´s musik ligger
et brændende ønske om at give nyt liv til
dansk/svensk folkemusik. De spiller
musikken på deres egen måde, gør den
til nutidig musik, som bibeholder dyb
respekt for den tradition hvoraf
musikken er rundet.

Kære SFO forældre
Tak for de mange ting I er så søde til at
komme med til os :‐)
Vi mangler i øjeblikket uldgarn, rigtig uldgarn
i alle mulige farver, så hvis I, eller bedste‐
forældre, venner og bekendte, ligger inde
med uldgarn rester, så modtager vi MEGET
gerne. Fernando efterspørger marmelade‐
glas med låg, hvis muligt uden ettiketter.
Med venlig hilsen fra os i SFO'en :‐)
Jess, Fernando og Susie

Onsdag d 2.
19.30
Audonicon

Torsdag d. 3.
19.00
Skolen
Lørdag d 5.
16.00
Audonicon
Tirsdag d 8.
16‐17
Skolen
Onsdag d 9.
19.30
Audonicon

En dag om engle, ærkeengle
og archai
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Sprogforming ved
Dorthe Rosendahl
Kunstforedrag ved
Hanne Winterber
Eurytmi ved Bente Møller
Folkemusik koncert
med Tri Mio

Immunforsvar, infektions‐
sygdomme og vaccinationer
Foredrag v antroposofisk læge,
Elisabeth Møller‐Hansen
8. klasses skuespil
Indvielsens port
Michaelskolen opfører Rudolf
Steiners første mysteriedrama
Forretningsudvalgsmøde
Meditation
Foredrag v Ellen Thuesen,
pensioneret lærer v Rudolf
Steiner skolen i Odense

Fredag d 11.
Babuska
Påskestemning og påskefest
Lørdag d 12.
8.05‐12 Skolen
Påskefest
Mandag d 14.‐mandag d 21.
Skolen og
Babuska
Påskeferie
Søndag d20.
10.00
Audonicon
Påskeforedrag
v Niels Henrik Nielsen
Onsdag d 23.
19‐21.30 Skolen
Bestyrelsesmøde
Søndag d 27.
15.00
Audonicon
Folkemusik koncert med
kvartetten Trias
Onsdag d 30.
19.00
Babuska
Forældremøde for hele huset
Årsmøde kl 20.30

Hej allesammen
Jeg er i gang med at skrive kvartalsopgave med
emnet ”Hvad er bæredygtig mode? ” Derfor vil
det være en stor hjælp hvis I vil bruge 2 minutter
af jeres tid på at gå ind på det nedenstående link
og udfylde mit spørgeskema. Jeres svar er helt
anonyme, jeg kan ikke gå ind og finde frem til
hvem af jer der har svaret på hvad.
På forhånd tak.
Venlig hilsen Julie, 1.vg.

-Såtid og solsikkerSidste år blev vores solsikker så store, at vi
kunne høste af dem. Vi sælger dem nu i
poser, 70 solsikkefrø, øko naturligvis for 10kr.
Vi har også lidt poser med karse af egen avl,
ligeledes 10kr. Henvendelse til 3 klasse.
Sidste år til påske, havde jeg købt karsefrø til
klassen, som vi såede og kunne tage med
hjem til påske. Desværre gik der hul i posen,
så hele min skoletaske var fyldt med karsefrø.
Jeg tømte tasken i vores bed, og da vi kom
efter sommerferien var planterne næsten 1,5
meter høje. Vi høstede og tærskede dem og
havde næsten et kilo frø.
Kom og køb dine egne frø i 3.klasse.
Karin 3.kl

https://www.surveymonkey.com/s/3TMWYVR

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

