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Ugens Citat:
Sejren har mange fædre, men
nederlaget har kun én.
(J. F. Kennedy, efter G. Ciano)

HVORFOR NU DET???

Velkommen til deN nye 1. klasse!!
Tirsdag efter sommerferien tog skolen imod den nye første klasse i salen. De andre elever sang
”Fast jeg står med begge ben” og reciterede ”Det skønne beundre, det sande bevare…”. Så
fortalte Alim Witthoff, der er klasselærer for den nye klasse, et eventyr om at plukke blomster, og
derpå fik hvert barn i første klasse en buket af grøftekantsblomster, både duftende og stikkende.
Som fortalt i sidste nummer, er dette et symbol på de skønne og de svære sider af skolelivet.

Sommer og sommersol

15 nye i børnehaveklassen

Som alle friskoler er Steinerskolen
også afhængig af, at forældrene vil
gøre en frivillig indsats. Dette er med
til at give engagement omkring
skolen, men skaber også hygge og
sammenhold forældrene imellem. Et
eksempel på dette er den årligt
tilbagevendende klargøring af
klasseværelserne inden skolestart,
som vi kalder ”sommersol”. Nogle
billeder fra en dag med sommersol:

I børnehaveklassen fik vi en varm og glad
begyndelse. Femten nye børn, 9 piger og 6
drenge, mødte lidt spændte op, hver med
en buket blomster i hånden. Da alle børn
var samlet i kreds sang vi morgensang og
hørte eventyret om blomsterkransen. En
efter en blev børnene kaldt frem og af de
medbragte blomster bandt vi en
blomsterkrans som tak til solen, fordi den
stråler herned med al sin lys og varme.
Herefter lavede vi et par sanglege, og
børnene fik deres nye hefter og kunne
begynde deres første skoletime, og så var
det tid for forældrene at gå hjem.
Børnene hedder: Amalie, Coco, Elliot,
Freja, Ida Sofie, Marius, Molly, Noah,
Regina, Sigurd, Simon, Sofia, Tilde, Victoria
og Valdemar.
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Hestekræfter!
Når vi snakker om biler, så taler vi om,
hvor mange ”heste”, en bil har. Men
kan vi virkelig sammenligne en bil
med en hest – og har en hest så altid
kun én hestekraft?
Nej. En hestekraft (HK) er en gammel
enhed for ydelse (effekt). På trods af
navnet, er den ikke lig den kraft, en
hest yder. En hest kan yde alt imellem
2,5 HK og 10 HK, alt efter hvilken hest
der er tale om. Forskellige lande har
tidligere fastsat hestekraft forskelligt.
I dag er en hestekraft oftest defineret
som den effekt, der er nødvendig for
at løfte 75 kg 1 meter lodret op fra
jordens overflade i løbet af 1 sekund. I
fysik bruger vi ikke HK, men derimod
standardenheden Watt.
(kilde: wikipedia.dk)

Fredagsgåden
En lærer har fået fire nye elever i sin
klasse. Derfor beder han duksen lave
fire navneskilte og sætte dem foran de
fire nye elever. Desværre er duksen
søvnig, og sætter skiltene foran de fire
nye i tilfældig rækkefølge. Hvor stor er
sandsynligheden for, at netop tre af
skiltene står ved den rigtige elev?
Den
smukke
krans


Svar på sidste uges gåde (”hvor mange
indianere i et træ”): En hel stamme!

UGENS flyverPROFIL

SOMMER og solsikker

Høstmarked på Hertha
Nu på lørdag – se mere på www.hertha.dk

Navn: Fernando Larguia
Hvad laver du i RSS/Babuska/
Audonicon: Nyder hver dag og
leger sammen med børnene i
SFO’ens kreative værksted
Hvor og hvornår er du født:
25. april 1951 i Buenos Aires,
Argentina

Hvad er din livret: Paella de
mariscos, det er en spansk ret med
ris, rejer, muslinger og krabber

På billedet kan man se 4. klasses solsikker,
som er vokset rigtig meget i
sommervarmen. Jeg var heldig at fange
Clara, som ellers er meget høj, men se lige
i forhold til blomsterne. Alle børnene i
klassen fik lov at plante ca. 4, så det er
spændende at se, hvem der har plantet
den højeste.
/Karin

Yndlingsbog: ”Stenørkenen” af
Hugo Wash

Audonicon-arrangementer:

Hvor bor du nu: I Alken

Yndlingsmusik: Klassisk og
meditationsmusik
Yndlingsfilm? Borte med blæsten,
Pretty woman
Hvad er der ikke mange, der véd
om dig? At jeg er fuglekonservator
og sølvsmed
Hobby? Skrive børnehistorier og
være kreativ
Yndlingsleg eller –spil? Fortælle
fantasihistorier til børn
Hvad er det bedste ved stedet hér?
At opleve børnenes glæde og smil
Hvad er det værste? Når nogle
børn bliver triste
Hvis du måtte få en gratis rejse
med fredagsflyveren, hvor skulle
den så gå hen? En lille ø med en
stor strand
Dit yndlingssted på skolen: En
slags lille altan, øverst i Audonicon.
Hér er en fantastisk udsigt

Fortælledagen, for 4. gang.
I bøgerne slumrer utallig fortællinger,
legender, fabler med mere, og de har det
stille ønske at vågne op fra tid til anden.
Dvs. at bliver hørt igen. Den 13/9. kl. 16,
vækkes nogle af deres tornerosesøvn på
Audonicon. Navnlig en legende af Selma
Lagerlöf, en polsk legende, og en fabel af
La Fontaine. Musik danner rammen
omkring.
Oplevelsen varer ca. 40 minutter, og
koster ikke noget, frivillige bidrag er
velkomne. Alle, som kan sidde stille og
lytte, er velkomne. Vel mødt!
Amatørfortæller Margit Andersson

Filmanbefaling:
3. september (kun denne dag) viser Park
Bio den nye dokumentarfilm af Phie
Ambo "Så meget godt i vente".
Filmen følger i flere år den cirka 80-årige
biodynamiske landmand, Niels
Stockholm. Helle Madsen, som selv som
barn har mødt Niels, anbefaler varmt alle
at se denne film!

BOLig søges!
Bolig søges i Skanderborg eller omegn. Vi
står akut og mangler et sted at bo. Hvis
nogen skulle kende nogen der kender
nogen, vil vi være meget taknemmelige for
et praj.
Vi er 4 (nogen gange 5) i familien. Mor og
far samt Ebba (Babuska), Frode (4.-5.
klasse) og storebror Anton på 15 som er på
weekend. Vi er rolige og stabile, har ingen
husdyr og er ikke-rygere.
Vi kan kontaktes på mobil:
Inuk 22315915 eller Sidsel 51559199

MEDVIRKENDE SØGES til Hellig Tre
Kongers spillet.
Er der en læser, m/k, der har tid og lyst til at
være med og indøve dette kulturhistoriske
drama i løbet af efteråret 2014?
Opførelsen finder sted, den 5. 1. 2015, kl. 19
30, Tre Kongers aften i Audonicons sal, hvor
alle, som har fyldt 9 år er velkomne. Den 6.
1. 2015 er der endnu en opførelse for
eleverne om formiddagen på deres 1.
skoledag efter juleferien.
Henv: Karen M. Jørgensen, tlf: 28 74 67 22

MUSIKINSTRUMENTER!
Det er højsæson for køb og salg af
instrumenter. Hvis du har et instrument til
salg, så send flyveren en lille annonce, gerne
med billede - det er efterspurgt!!

DEADLINE: Flyveren flyver ud hver fredag, men hvis du har noget, du vil have med i flyveren, skal du sende det senest mandag
til mig på Bahnson@privat.dk, på intra eller på FB.
Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

