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HUSMALING

Ugens Citat:

Huset som 3,.kl. byggede har nu stået og
tørret henover sommeren. Imens er
klassen blevet til 4.kl og i torsdags
begyndte vi at lægge gulv, som vi har
fået fra Søren ( Mads' far). Andre børn
begyndte at male,vi er ikke blevet helt
færdige, vi løb tør for træ og tid til
maling. Værket bliver fuldført en anden
tørvejrsdag. /Karin 4.kl

Iøvrigt er olivenolie sund lige for tiden… og
da helseindustrien jo skal løbe rundt, kan
man godt gå ud fra, at den vil blive usund
indenfor en overskuelig fremtid. Det
gælder derfor om at spise meget olivenolie
lige nu!!! Henrik Nordbrandt, Damelår og
andre specialiteter

HVORFOR NU DET???

Hér lægger vi gulvet:



Bindingsværk - sort og gult?

Hvorfor må man ikke bare dele navneord,
som man selv vil? Herunder er nogle
eksempler på, hvor galt det kan gå med
betydningen, hvis man ikke passer på!

Hvad er meningen med at male et
bindingsværkshus gult og sort
sort, som
fjerde klasse lige har gjort
gjort? Et rigtigt
bindingsvær
bindingsværkshus er da sort og hvidt?

SAMMENSATTE NAVNEORD!

Nej, det er det faktisk ikke. Hvordan,
man maler et bindingsværkshus er
afhængigt af lokale traditioner, og
meget forskellig
forskelligt fra egn til egn i
Danmark. De kendte sort-hvide huse
hører egentlig mest hjemme på Fyn
og i Vestjylland. Hér i Østjylland er
traditionen rød og sort eller gul og
sort, alt efter hvor man er.

Lektieklub (lektiecafÉ)
Stemningsbillede fra lektieklubben, de små
er gået hjem, 3 drenge fra 7.kl har lavet te og
spiller Meier med en af pigerne. En anden
elev fra 7.kl. laver lektier.
Tidligere var det pigerne fra 6.kl som sad og
lavede lektier. Sådan går eftermiddagen i
lektieklubben, med lektier og leg, inde og
ude. /Karin

Og egentlig ”maler” man slet ikke et
bindingsværkshus. Man ”opstreger”
træværket (med trætjære) og kalker
murfladerne imellem træet. Nogle
steder på Sjælland og øerne er der
tradition for, at man overkalker både
mur og træ. Så bindingsværk kan
være meget meget forskelligt!
Kilde: B
Bondegårde i Danmark, Skib forlag
samt kulturstyrelsen.dk

Fredagsgåden

Gengivet med venlig tilladelse. Kilde:
http://www.facebook.com/ordmellemrum

29. februar 2004 kl. 18 brød et frygteligt
uvejr løs over Bornholm. Det rasede i hele
56 timer, før solen endelig brød gennem
skyerne.
Tror du på denne historie?



Lektieklubben er et gratis tilbud for elever i
5. til 8. kl. og er åben mandag til torsdag
eftermiddag i et klasseværelse på skolen.
(fra skolens hjemmeside)

KÆRE Forældre på Skolen:
HUSK at aflevere skema vedrørende
byggefond, se forældreintra!!!

Svar på sidste uges gåde (”Lille Idas skib”):
Vandstanden synker, fordi mønterne er
tungere (har større massefylde) end vand,
og derfor fortrænger mere vand end deres
rumfang, så længe de ligger på dækket!

UGENS flyverPROFIL

Nyt fra Skotland!
Skotland

DeN BLÅ SPALTE

En begivenhed ude fra den store verden: På
søndag, den 14. september, skal de 5 mio.
skotter stemme om, hvorvidt de stadig ønsker
at være en del af Storbritannien, eller om de
ønsker at ophæve den 300 år gamle unionslov,
der binder Skotland sammen med England,
Wales og Nordirland. Det er spændende, om vi
på mandag har fået et nyt land i Europa!
(kilde: Wikipedia.dk, dagspressen)

Violin OG klarinet sælges
1/4 violin sælges. Pris 1500,
1500,Bjarne Høy fra musikskolen vurderer den til
at være fin. Inge Mathiesen sms 51211552
Klarinet sælges, kr 1000, mrk Bundy Selmer.
Jeg har se
selv købt den hos Marno Sørensen.
Den fremstår som ny. Inge, sms 51211552 .

Voluntør
VoluntørER
på hertha!

Navn: Betinna Silke Torgun Petersen
Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Pædagogmedhjælper i Babuska
Hvornår er du født: 20. Januar 1965
Hvor bor du nu: I Skanderborg
Hvad er din livret: Vegetarisk ristaffel
Yndlingsbog: ”Alkymisten” af Paolo Coelho
Yndlingsmusik: Nyere dansemusik i den
poppede afdeling
Yndlingsfilm? ”Chocolat” med Johnny Depp
og Juliette Binoche
Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
Jeg har fløjet i en luftballon, og jeg har
dykkercertifikat. Og en tvillingebror.
Hobby? Kajak, ski og rulleski..
Yndlingsleg eller –spil? Jeg kan godt lide at
spille settlers eller tegn og gæt.
Hvad er det bedste ved stedet hér? Her er
skønhed og æstetik, søde børn og kolleger.
Hvad er det værste? Når nabostuen bager
pandekager, og jeg må nøjes med duften!
Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
hvor skulle den så gå hen? Australien!
Dit yndlingssted på Babuska: Overalt,
hvor jeg kan være i øjenhøjde med børnene
Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
dele med flyverens læsere? En gang var
jeg på en lille bitte øde ø i Mellemamerika ,
hvor vi overnattede 6 unge mennesker. Vi
følte os som Robinson Crusoe. Næste dag, da
jeg snorklede, så jeg 2 kæmpe rokker få
meter under mig. Uhh, det var spændende
og vildt skræmmende på én gang!

BRILLER SAVNES!

Til Herthas høstmarked talte jeg med to af de
fire udenlandske voluntører (frivillige), der for
tiden arbejder på Hertha: En af dem er Linn på
19 år fra Tyskland, der var i færd med at lave
grønkåls
grønkåls-æblesaft
(!):
Hvorfor er du kommet hér til Hertha som
frivillig?
villig? Efter skolen ledte jeg efter projekter i
Europa, som havde brug for frivillige, og så
stødte jeg på Hertha. Har du selv en baggrund
indenfor biodynamisk landbrug? Nej, inden jeg
kom hér, havde jeg aldrig hørt om det! Men
derhjemme har jeg min egen have, hvor jeg
heller ikke bruger nogen kemikalier…
kemikalier Vil du
gerne arbejde med det i fremtiden? Det véd
jeg ikke endnu… Hvad synes du om stedet hér?
Jeg kan godt lide det, menneskene hér er så
venlige, så åbne! Hvor længe skal du være hér?
Jeg kom i august, og skal være hér i et år.
Ayneric (28) fra Frankrig står og sælger
grønsager. Han fortæller:
fortæller Jeg er vokset op i
byen, i Paris, men jeg har studeret biodynamisk
landbrug i England. Jeg vil gerne arbejde videre
med landbrug i fremtiden. Hér på Hertha
arbejder jeg med gartneri og landbrug, og jeg
skal være her 5 måneder endnu.
Begg er udsendt gennem ICYE og EU’s
Begge
Erasmus
Erasmus-program,
to organisationer, der
arbejde med udveksling af unge mellem 18 og
arbejder
30.. Også danske unge kan søge. Randi
Jakobsen, der er mentor (kontaktperson) for
voluntørerne på Hertha, fortæller, at
organisationen ICYE oprindelig opstod i
kølvandet på anden verdenskrig, med det
formål at nedbryde fjendskabet mellem tyske
formål,
og amerikanske
amerikans unge gennem udveksling. Nu
dækker organisationen hele Europa.
E
De unge
får dækket
dæ
rejseomkostninger, kost og logi
samt lommepenge. Se mere på www.icye.dk

Gorm fra 4 klasse har mistet sine bril
briller et
sted på skolen før ferien
ferien, muligvis i SFO’en.
Det er et par blå Ray
Ray-Ban-briller, med ret
smalle stænge
stænger, der har en hvid stribe på
hver side. Vh Gun, 29256269

Audonicon
Audonicon-arrangementER:
Fortælledagen, for 4. gang.
I bøgerne slumrer utallig fortællinger,
legender, fabler med mere. Lør. 13/9 kl. 16
vækkes nogle af deres søvn på Audonicon.
Navnlig en legende af Selma Lagerlöf, en
polsk legende, og en fabel af La Fontaine.
Musik danner rammen omkring. Det varer ca.
40 minutter, og koster ikke noget, frivillige
bidrag er velkomne. Alle, som kan sidde stille
og lytte,, er velkomne. Vel mødt,
amatørfortæller
matørfortæller Margit Andersson
Goethes Eventyr Ved Tine og Klaus

Barfod. Lørdag den 13./9 - er AFLYST!!!!



Rudolf steiners liv og virke
10 foredrag af Oskar Borgman Hansen i
Antroposofisk selskab, Rosenvangs allé 251,
Højbjerg.. Tirsdage 19:30, første gang 16.
sept. ”Rudolf Steiner som søgende barn”

AUDONICONS BOGSALG
har åbent tirsdag til torsdag 13
13-16, fredag
10-14.
14. Bøger, legetøj, lys og meget mere!
Se www.audoniconsbogsalg.dk eller kik ind!

øko-marked
marked hver fredag
Kl. 12-15
15 (på skoledage) for østenden af
hallen (v/børnehuset). Alida og Tyge sælger
frugt, grønt, kød, ost, mælk, brød, kager osv.
HUSK: Økologi er også dyrevelfærd!!

DEADLINE: Flyveren flyver ud hver fredag, men har du noget, du vil have med, skal du sende mig det senest mandag på
Bahnson@privat.dk, på forældreintra (4. kl.) eller på FB. Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

