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UGENS CITAT
”Dit liv er en åben bog, lad
være med at lukke den
inden den er færdig.”
Metallica, 1981-

B A B U S KA - N YT

En tur i Afrika
Vi har været i Sydafrika i Port Alfred. Vi har
set elefanter og løver, zebraer og kuduer, og
giraffer. Vi har også været på jagt: Jeg har
skudt en blesbuch, min mor en zebra og min
far tre vortesvin og en kudo og en blesbuch.
Vi var i elefantreservat med både elefanter og
løver og zebraer. Det var en meget stor
oplevelse at dyrene kom så tæt på. Vi boede
lidt udenfor Port Alfred i en farm. Vi har
smagt kudo og blesbuch, det smagte godt. Vi
var også i et reservat der hed Pumpa. Der så
vi elefanter og giraffer og vortesvin og en hvid
løve. Løverne var kun ca 4‐5 meter fra min
lillesøster.Naturen var meget frugtbar, og
selvom vinteren nærmede sig var der op til 45
graders varme. Det var meeeget varmt!
Vi boede hos en familie, hvor faderen var
naturguide og moderen lavede mad. Der var
en kæmpesnegl og kæmpe græshopper.
Ingen af os blev syge, det var dejligt :‐).
hilsen Rasmus F, 8.kl

FREDAGSGÅDEN
Hvad er det der tilhører dig, men som
andre bruger mere end du selv gør?
Svar på sidste uges gåde er: (Den der laver denne
ting, har ikke noget at bruge den til. Den der køber
den har ikke brug for den. Den der bruger tingen
kan hverken se eller mærke den. Hvad er det for en
ting?) En ligkiste!

Opgaveudstilling

D. 24. Maj Gør Vi Det
Igen – Sammen!
Traditionen tro holder vi hvert forår en arbe‐
jdsdag, hvor forældre og børn sammen fors‐
kønner Børnehuset. Det er dagen, hvor vi
rykker igennem, skaber nye relationer på kryds
og tværs, hygger os og får noget godt at spise.
Ja, det giver sved på panden, men det er også
en dag, der summer af hjerterum og store
oplevelser. Tag ikke fejl. Ungerne ELSKER
denne dag. Det samme gør vi voksne, som har
været med før.
Der er en stor fornøjelse i at lave et praktisk
stykke arbejde med en øjeblikkelig gevinst.
Mange af os arbejder til dagligt med lidt mere
langsigtede projekter, hvor resultaterne lader
vente på sig. Det gør de ikke på arbejdsdagen.
Her ser børn og voksne med det samme, hvad
man i fællesskab kan lykkes med at skabe og
fixe. Børnene sætter stor pris på, at mor og far
giver en hånd med – på det sted, hvor de til‐
bringer deres dagligdag. Det er trygt, godt og
skaber en god sammenhængskraft i såvel
børne‐, voksen‐ og medarbejdergruppen.
Man er også meget velkommen, selvom man
kun har mulighed for at babysitte evt. små sø‐
skende. Der er nok at se på. Der er nok at gøre
i form af velafgrænsede og velbeskrevne små
og store opgaver. Der er masser af glæde og
godt humør. Og ja, der er bestemt også nok
mad. Ses vi? Det håber vi. Sæt et fedt X i ka‐
lenderen.
Susanne Frandsen,
forældrerepræsentant
i Babuskabestyrelsen
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UGENS FLYVER-PROFIL

1. Navn: Jakob Buchreitz
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg er far til Erik og Lauge i 6. klasse, og jeg
elsker jeg at være med til morgensang, fordi
det er så hyggeligt.
3. Hvor og hvornår er du født: Den 9. januar
1963 i Hald ved Randers. Derefter boede vi i
Viby, og så Vangså og Vang i Thy, så Randers
igen og Lyngbjerg, og da jeg var 18, rejste jeg
til Sydamerika. Derefter i hippiekollektiv på
Djursland, så en tur omkring Randers igen og
gøre gymnasiet færdigt. Så til Silkeborg, og
derefter på økologisk landbrugsskole i Store
Vildmose og praktik i Tranum. Så på Island i
8 mdr, bagefter i Århus hvor jeg blev fysio‐
terapeut, så til Tromsø et års tid, og til
Findhorn i Skotland, derfra til Nepal, og så
hjem til Randers igen. Så mødte jeg Helle og
boede på Nørbæk efterskole, derefter på Syd‐
fyn, og endelig til Træden ...
4. Hvor bor du nu: Stadig i Træden!
5. Hvad er din yndlingsmusik: Flamincoguitar
og sydamerikansk musik og moderne jazz, og
mine børn har også introduceret mig til ny
musik, fx Happy Home med Lucas Graham.
6. Hvad er din livret: Lammepasta uden lam!
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg er fuldstændig væk i IQ84 af Murakami!
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har næsten besteget Mount Everest! Jeg
nåede op til BaseCamp i 5000 meters højde.
Det var i den grad bevidsthedsudvidende.
Og som 7 årig drak jeg te med John Lennon.
9. Har du en hobby: Jeg cykler, løber, svømmer
og synger i St Clemens drengekor.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
At bygge eksperimenterende tårne i haven
med drengene. Mit yndlingsspil er skak.
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: At se at alle børnene er trygge
og føler sig hjemme.
12.Hvad er det værste? At julebazaren altid er
samme dag som vi har koncert i koret
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg elsker det, men engang blev jeg luftsyg i
et lille propelfly i Sydamerika da der var tur‐
bulens over savannen. Jeg kom til at kaste op
i en indkøbstaske, som tilhørte min sidemand
‐ en meget fin dame,som var den eneste
medpassager. Hun havde lige været i byen
på en af sine to årlige indkøbsture, så tasken
var fuld af dyrebare sager. Hun tog det for‐
bavsende pænt, men det var megapinligt, og
jeg har ikke turdet flyve med små fly siden!

Nyhedsbrev fra
skolelederen
Så er lyset, varmen, fuglesangen, blomsterne
og glade, løbende børn i bare arme tilbage i
Danmark og dermed også i vores skolegård.
Og hvor er det dejligt at opleve!
Hvert år ved denne tid, kan man kun glædes
over alt det lette og lyse der kommer os i
møde efter en lang og mørk vinter.
Vi fik fejret forårets komme med en dejlig
majfest i lørdags, hvor vi heldigvis havde
vejret med os og kunne nyde både 7.kl’s
flotte folkedans, 5.kl’s dans om den fint pynt‐
ede majstang udenfor i solen, alle boderne og
den dejlige mad i cafeen.
Tak for en hyggelig lørdag, hvor vi også fik
besøg af interesserede gæster, som kunne
suge lidt af vores fine skolestemning til sig.
Der har været en stor interesse for vores
skole her i 2014 og siden nytår har vi ind‐
meldt 12 børn fordelt rundt i de forskellige
klasser. Derudover er der nu 13 nye børn ind‐
skrevet til vores kommende børne‐
haveklasse. Det er dejligt at se skolen vokse
og trives, og skønt at flere og flere børn får
glæde af vores fantastiske pædagogik!
Foran os står der flere gode oplevelser:
Iaften kl 19 holder vi forårskoncert på
Audonicon. Kom og hør vores dygtige elever
synge og spille. Vi har besluttet at der er fri
entre, men stiller hatten frem til frivillige
bidrag, der går til vores instrumentfond.
Denne fond sørger for, at vi har et lille lager
af instrumenter, samt kan indkøbe f.eks. nye
violinstrenge når det er nødvendigt.
Torsdag d. 15. maj kl 10.15 får vi besøg af tre
afrikanske musikere og dansere, som vil
underholde alle skolens elever og lærere et
par timer.
Fredag d. 23. maj deltager skolen med en bod
til arrangementet Lys nat i Skanderborg. Vi er
ved at arrangere forskellige små indslag med
nogle af eleverne, så kig forbi og få en snak og
en oplevelse.
Lørdag d. 24. maj har vi annonceret en arbe‐
jdsdag, men den må vi aflyse pga travlhed.
I uge 21 og 22 drager flere klasser afsted på
lejrtur: 5.kl skal på cykeltur til Samsø. 6. og 7.
kl tager sammen til Bornholm og 8. kl rejser
til England. God tur til dem alle!
Skolen er på nogle områder ved at være lidt
slidt og støvet. Derfor har vi nedsat to udvalg
til at se på muligheder for forbedringer.
Det ene er ved at lave en plan over skolens
udearealer og legeredskaber. Vi kunne godt‐
tænke os mere læ og rum på det store
grønne område foran skolebygningen.
Legeredskaberne er også ved at trænge til at
blive skiftet ud, men de er vældig dyre, så
hvis der i forældrekredsen sidder folk med
erfaring i fondsansøgninger e.l. vil vi meget
gerne have hjælp til sådan et arbejde.
Det andet udvalg gennemgår skolens lokaler
og ser på hvordan vi kan højne lokalernes
fysiske udtryk, lette oprydningen og skabe en
rar atmosfære. En ting der hurtigt kan skabe
en hyggelig stemning er grønne planter. Så
hvis I derhjemme har planter i overskud,
modtager vi dem gerne.
Med ønsket om et dejligt forår,
Iben Munk

Det sker ...
MAJ
Fredag d 9.
19‐21
Skolen

Forårskoncert

Fredag d 16. = Store Bededag
Babuska og skole lukket
Søndag d 18.
10‐14
Audonicon
Onsdag d 21.
19.00
Skolen
Lørdag d 24.
09.00
Babuska

Generalforsamling i
Antroposofisk Selskab
Bestyrelsesmøde
Arbejdslørdag

Torsdag d 29.‐Søndag d 1.juni ‐ Kristi Himmelfartsferie
JUNI
Onsdag d 4.
Babuska

Pinsestemning og pinsefest

Torsdag d 5. = Grundlovsdag
Babuska
Åben
Skolen
Lukket
Lørdag d 7. ‐ mandag d 9. ‐ Pinseferie
Lørdag d 14.
16.00
Audonicon

Fortælleeftermiddag

Majfeststemning på skolen

GEVINST!!!
Til majfesten blev lod
nr. 47 grøn udtrukket.
Gevinsten, som er et
ur, kan afhentes i
6. kl. på skolen.
Venlig hilsen 6. kl.

