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UGENS CITAT
”Bedøm ikke hver dag efter
den høst du har høstet,
men efter det frø du har
sået.”
Robert Louis Stevenson
1850-1894

Mangler I et klaver?
Kære forældre.
Skolen er i den situation, at den har for
mange klaverer, helt nøjagtigt mindst 3
stk, måske 4, der står og fylder.
Så hvis nogen efter den forrygende flotte
forårskoncert ‐ tusind tak for det, Martin ‐
får forfærdeligt lyst til at få tilfredsstillet
et længe næret ønske om et hjem med
klaver, så sig til. Det vil kun koste
flytningen samt sikkert en stemning ‐
baslærer/Babuskapedel Claus Madsen har
forstand på den slags.
Med venlig hilsen
Flemming, skolepedel
Tlf. 23252957
Havfrue
fundet i
sandet
foran
SFOen

solister

FREDAGSGÅDEN
En elev af Pythagoras spørger:
“Ædle Pythágoras, ætling af helikoniske
muser, svar på mit spørgsmål: Hvor
mange elever findes i huset, som
konkurrerer i visdom og prøver at blive
den bedste?”
“Det vil jeg gerne fortælle, Polykrates:
Halvdelen af dem driver den matema ‐
tiske kunst, en fjerdedel af dem arbejder
hårdt med fysikkens verden, hver
syvende af dem satser på tavshed og
prøver at rumme læren i hjertet.
Der findes også tre kvinder – Theáno er
langt den bedste. Så mange præster for
muser har jeg her samlet omkring mig.”
Hvormange blev det til?

overskolekor

Svar på sidste uges gåde er: (Hvad er det der
tilhører dig, men som andre bruger mere end du
selv gør?) Dit navn!

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

UGENS FLYVER-PROFIL Lys nat i Skanderborg

På fredag d. 23. maj kl 18‐20.30 vil skolen
deltage i Lys nat i Skanderborg midtby.
Her vil lærere, forældre og elever stå ved en
lille bod, hvor der bl.a. vil være en udstilling af
vores ældste elevers arbejde, samt korsang
med 6. og 7. kl.
Der vil selvfølgelig også være uddeling af
foldere og en lækker snack, samt mulighed
for samtale om skolen og dens pædagogik.
Boden vil være placeret udfor den gamle
Fætter BR butik i den nederste del af
Adelgade. Kom gerne forbi til en snak!

Det sker ...
MAJ
Lørdag d 24.
09.00
Babuska

Arbejdslørdag

Onsdag d 28.
19.00
Skolen

Bestyrelsesmøde

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

1. Navn: Amalie Juul Frommelt
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg går i 1./2. klasse, og jeg skal snart i 3.!
Jeg har gået her siden vuggestuen i Babuska.
3. Hvor og hvornår er du født: Jeg tror, jeg er
født på Silkeborg sygehus. Vi boede enten
på Låsbyvej eller på Oddervej i Skanderborg.
Det var den 17. februar 2005
4. Hvor bor du nu: I en lillebitte by der hedder
Alken. Den er tæt på Svejstrup, og jeg bor i
nr 37 på en bondegård sammen med min
mor og far og storesøster og lillesøster og
vores hund og fire katte, 2 marsvin, 6 ænder
2 ællinger, 2 andriker, 2 undulater, 1 kanin
og 2 rådyr der kommer og går som de vil.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Jeg kan godt lide
Rasmus Seebach og Puls og Medina.
6. Hvad er din livret? Pizza med vegetarpølser.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Det bedste jeg har set i biografen var Rio2
som Solvej inviterede mig med ind at se.
Jeg kunne også rigtig godt lide 5. klasses
skuespil, og så har jeg set Skatteøen på
Vilhelmsborg. Det var udendørs og lige i det
allermest uhyggelige begyndte det at tordne
og lyne! Jeg er ved at læse “Mit første
stævne” og “Ninus er død!”
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
Jeg har været på hospitalet, da jeg gik i
børnehaveklassen, og var indlagt i 2 dage
og fik fjernet min blindtarm. Jeg måtte
komme hjem når jeg holdt op med at kaste
op, og lige da vi kørte ind i Skanderborg
kastede jeg op, men vi gad ikke køre tilbage
til Århus, og jeg var også ok. Og min moster
gav mig en bamse, der hedder “Mæh”.
9. Har du en hobby: Jeg passer dyr, og jeg kan
også godt lide at løbe og cykle og spille bold
og at lave håndarbejde.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Mit yndlingsspil er kalaha. Det har vi der
hjemme og hos min farmor og farfar. Min
yndlingsleg er stopdans.
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: Det bedste ved Audonicon er at
stå på den store scene. I skolen er det at man
har så mange venner og ingen er triste. I
Babuska var det pandekageovnen. Den lege‐
de mig og Silje og Annika rigtig meget med.
12.Hvad er det værste? Når nogen skændes.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg kan godt lide det. Da jeg var lille fløj vi
til Rhodos. Men min mormor kan ikke lide
det, for hun har højdeskræk!

Lørdag d 14.
16.00
Audonicon
Tirsdag d 17.
19.30
Audonicon

Forår og fart på
sansegyngen i Babuska

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

Onsdag d 18.
19.00
Skolen
Lørdag d 21.
13.30
Audonicon
Fredag d 27.
14.00
Babuska
Lørdag d 28.
8.05‐12 Skolen

Fortælleeftermiddag
Klosterordenernes spirituelle
betydning
Foredrag v Anders Høier
Bestyrelsesmøde
Studietur til Øm kloster
Turleder Anders Høier
Sommerfest med forældre
Sommerafslutning

Mandag d 30. juni til og med søndag d 17. august
holder skolen sommerferie
UGE 28, 29 og 30 holder Babuska sommerferie

HERTHA - Tyges Gårdbutik
Hertha er et levefællesskab for 25 udviklings‐
hæmmede og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

Kvartalsopgaver i
overskolen
1.vg. var overmåde kreative da de for et lille
halvt år siden afleverede deres opgaveemner.
Her er nogle eksempler:
Design, Film og skuespil, Miljø, Våben, Økologi,
Opdragelse, Kroppen, Computer teknologi,
Dyre kommunikation og adfærd, Buddhisme
og Hver dag med nystagmus.
Ved de to udstillinger på skolen var der stor
interesse for at se opgaverne og mange blev
overraskede både over, hvor imponerende de
var i omfang, og over de mange både person‐
lig og meget selvstændig tænkte udtryk, de
havde givet deres færdige opgaver.
Siden midten af januar 2014 har eleverne i
1.vg. nemlig haft en ekstra arbejdsbyrde; de
har skrevet på deres kvartalsopgaver. En kvar‐
talsopgave er en projektopgave, og eleven frit
vælger sit eget emne at skrive om. Til opgaven
hører også en praktisk del, samt en mundtlig
fremlæggelse for klassekammeraterne, foræl‐
drene og skolen. Kvartalsopgaverne varierer
meget i form og indhold, og det står dem frit
for hvorledes de vil fremstille opgaverne.
Kravet til en opgave er, at før de indskrives i
hånden, så skal de fylde 20 A4 sider som
kladde, skriftstørrelse 12, linjeafstand 1 1/2.
Lars Thetmark, overskolelærer
Se de mange flotte billeder fra udstillingen i
fotoalbummet på skolens hjemmeside.

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon
Vi har et stort udvalg af antroposofisk
l i tteratur (også på tysk og engelsk),
trælegetøj, kort og lys.
Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk
www.audoniconsbogsalg.dk

