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----------HVORFOR NU DET???-----------

ALT OM STRØM
Vi snakker om, hvor meget ”nettet” betyder. Og
vi mener iinternettet! Men der findes et andet,
mindst lige så vigtigt net. Det er lysnettet!

ÆBLEBLOMSTEN
En integreret stue
Af Grete Bager, pædagog
og gruppekoordinator
Æbleblomsten har i nogle år fungeret som
integreret stue med 4-6 vuggestuebørn og 15-17
børnehavebørn. Vi har gode fysiske rammer til
det med vores ekstra rum (stillerummet), hvor
de små spiser, og med hemsen som ekstra
legerum for de store. Det første 1½ år som
integreret stue løb vi voksne rigtig stærkt. Der
var ikke store børn i gruppen, som de små kunne
efterligne i legen, og der var rigtig mange
blebørn, og børn der ikke selv kunne klæde sig
på. Men børn vokser jo og bliver ældre og
dygtigere. Vi glæder os dagligt over ordningen.
Det, at de 1-2 årige er med, giver
børnehavebørnene hyppige muligheder for at
føle sig store og i stand til at hjælpe de små. De
får virkelig plejet deres empatiske evner.

Ugens Citat:

” Wir sind eigentlich
als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung
des sich selbst erziehenden Kindes."

Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis…(GA 306)

De ved, at på et tidspunkt, lidt før de små får
et rigtigt sprog, så kan de finde på at slå og
skubbe. Men de slår heldigvis ikke så hårdt,
og man vælter ikke, når de skubber. Og så
kan man hjælpe med at lære dem ikke at slå
og skubbe ved selv at lade være.
De store synes, at det er rigtig hyggeligt, når
de små pludselig kan sige nye navne og ord.
De glædes ved at være med til at vise
dagligdagens små undere til de mindste på
stuen. Heldigvis er både voksne og børn
enige om, at de små skal have det rart. Så det
sætter dagsordenen for, hvordan man taler
til og behandler hinanden.
I den fri leg er der altid en, der gerne vil være
lillebror eller lillesøster i legen, hvis man har
brug for sådan en. Er det engang imellem
irriterende, at lille Peter ikke vil lade være
med at vælte det tårn, man er i gang med at
bygge, så er der altid hjælp at hente hos de
voksne, hvis man ikke selv kan aflede ham.

Lysnettet bringer strøm fra den store generator på
elværket
rket og ud til din stikkontakt. I princi
princippet er
hele nettet
ttet ét stort kredsløb
kredsløb. At få strømmen frem
til dig er ikke bare at trække en ledning. For ikke at
miste al energien undervejs
undervejs, sendes den ud som
højspænding. Dette ffordi, effekttabet i ledningen er
proportionalt med kvadratet på strømmen
strømmen, og en
lille strøm med høj sspænding kan omformes til en
stor strøm med lav spænding. Det sker på transformatorstationen. Årsagen til, at man oftest bruger
vekselstrøm og ikke jævnstrøm, er netop dette: at
den let kan omformes til højspænding og tilbage.
Men hvad
vad er vekselstrøm så? Jo, det er strøm, der
hele tiden skifter retning. Så man kan egentlig ikke
sige, at vekselstrøm løber igennem kredsløbet på
samme måde, som jævnstrøm gør. Man kan forstå
vekselstrøm som elektroner, der futter frem og
tilbage i ledningen 50 gange pr sekund. Og det er
denne bevægelse, der overfører eenergi til din
lampe… Men hvad så, hvis vekselstrømmen skal
drive en motor
motor? Vil motoren så ikke køre frem og
tilbage hele tiden? Jo, det vil den, derfor har man
også noget, der hedder trefaset vekselstrøm, også
kaldet kraft (380 V). Den har tre ledninger med
vekselstrøm, hvor faserne (retningen på strømmen)
er forskudt fra hinanden
hinanden. Dette ”udjævner”
strømmen,
n, så den kan fungere som ”drejes
”drejestrøm” i
motoren på for eksempel en vaskemaskine.
Hvad sker der forresten
forresten, når du tænder for lyset bliver der så mindre strøm til naboen? Ja, det gør
der faktisk – i princippet. Men dels er der en grænse
for, hvor meget strøm hver husstand må bruge typisk 25 amp
ampere. Dels er der på elværket en
overvågning, der konstant regulerer produktionen
produktionen.

De små spiser, når de store får eventyr, og de Kilder: Pens. fysik
fysik- & teknikumlærer N.C. Bahnson,
små bliver puttet, mens de store spiser. Når Boylestad and Nashelsky: ””Electronics”, noe.dk
de små sover til middag, så har de store
stuerne for sig selv, og så er der rigtig god
ådeN: cowboyfrisører
plads. Og når de vågner, så er de store ude at Gåde
lege, og så har de små rigtig god plads. Når USA, 1880. En cowboy ankommer til en lille
by på prærien
prærien, efter at have været hos sit
vuggestuebørnene så en dag bliver børnehan allerførst
havebørn, så skal de ikke kvæg i to måneder. Derfor vil ha
klippes og barberes
barberes. På hovedgaden ligger
ind i en ny gruppe, de
byens to eneste frisørsaloner side om side.
bliver ved med at være
Cowboyen kan se, at frisøren til venstre har
æbleblomstbørn lige til
en nydelig
elig frisure og er pænt barberet.
de skal i skole.
Frisøren til højre ser ud, som han er klippet
med en plæneklippe
plæneklipper, og hans kinder og hals
Øverst: Æbleblomstbørn
er fulde af rifter. På grund af skyderiet i byen
beundrer deres nyfiltede ejer ingen af frisørerne et brugbart spejl.
Prisen er den samme i begge saloner.
dukker.
Cowboyen tænker sig om
om, og vælger så
frisøren til højre. Hvorfor?
Nederst: Pinsefest 2014
I sultanens palads
Svar senest fredag kl 15, hvis du vil være med!
på æbleblomsten.
Sidste uges løsning: Det sidste barn, Peters
Begge fotos:
Bente F. Madsen

mor har, hedder naturligvis … Peter!

Vinder: Olivia.8. kl.

Ugens flyverprofil

Hygge og Pomponer i SFO
SF
Dengang, jeg var en lille pige, lavede jeg også
Dengang
Pomponer. Det er der sikkert rigtig mange andre
der også har, og spørger man bedsteforældre, så
har de sikkert også.
også 

Audonicon
Audonicon-arrangementER:
Eurytmiforestilling på fredag 20:00:

Men hvor stammer Pomponer
Po
oprindeligt fra ?
Det lykkedes mig umiddelbart kun at finde
oplysninger fra Den Danske Ordbog.

Navn: Mads Schmidt Sørensen

Pompon
mpon er fransk, muligvis afledt at pomp (pragt).
Den er gennem tiderne blevet brugt som pynt på
beklædningstilstande, møbler, gardiner og ikke
mindst toppen på huer. Julemanden har jo også én
på sin hue, så mon ikke den oprindeligt stammer
fra ham?  /Danielle Sylla, foto: Jess Schöntaun

Hvad laver du på skolen? Jeg går i 4. kl.
Hvor og hvornår er du født? På Horsens
sygehus, 16. september 2003.
Hvor bor du nu? Hos mor : På Poul la Cours
vej. Hos far : På Oddervej.
.Hvad er din livret? Spaghetti med kødsauce
Yndlingsbog: Anders And
Kursus “Det usynlige menneske” 5. –
8. marts – se omtale i tidligere flyvere –for
eksempel i sidste nummer!

Yndlingsfilm: Harry Potter
Har du en hobby? Svømning.
Yndlingsleg eller –spil? Monopoly
Hvad er det bedste ved stedet hér?
Frikvarteret!

Idag
dag den 4. marts, 19:30: En mysterieskole i
vores tid,, foredrag ved Annette Fredslund og
N.H. Nielsen. Entré 60 kr.

Og det værste? Øvetime.

Idag den
n 4. marts
marts, kl. 10 – 16:

Tag
springet ud af hamsterhjulet direkte over i

Hvis du måtte få en gratis rejse med
fællesflyveren, hvor skulle den så gå hen?
På skiferie i Norge!
Har du et yndlingssted? Over det hele!

BESØG fra silkeborg

Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
dele med flyverens læsere? Nej.

Sidste fredag havde 4.klasse besøg fra Silkeborgs
4/5.klasse. Vi har aftalt at vi skal på Vikingetur
sammen til Bork, og mødes derfor et par gange
inden. Det var hyggeligt og sjovt at være 35 børn i
vores klasselokale. Vi havde lavet opgaver og var
delt i 4 hold. Det gik stort set godt. Bagefter så vi
Folk og Røvere i Kardemomme by, det var en
meget flot forestilling og vores gæster var
imponerede.

Usædvanligt ægteskab:

Dagen endte med en gang Høvdingebold i salen,
hvor vi spillede pigerne mod drengene. Vi glæder
os til at komme på besøg på deres skole.
skole
/Karin
Karin 4.kl

passionshjulet. Pris 450 kr. Tilmelding på
sf@direktoer
sf@direktoer-dating.dk eller 25 776 774 (angiv
mailadresse). Afholdes af Susanne Frandsen.

Audonicons bogsalg

Bogsalget er åbent tirsdag til torsdag 13
13-16, fredag
10-14 . Se www.audoniconsbogsalg.dk

HUSK Øko
Øko-marked hver fredag
mellem
ellem salen og børnehuset
børnehuset.
ÅRSMØDER! Sæt X i kalenderen onsdag

den 25. marts
marts. Skolen og skoleforeningen
holder årsmøde. Ifølge skolens vedtægter skal
regnskab og budget ligge på hjemmesiden 14
dage inden, jeg har planer om at omtale det i
flyveren også!
-------------------------------------------------------------

Magi i luften

Morale: Husk at man ikke må dele
sammensatte navneord, fy fy fy!!!
(foto af skilt fra ”sprogpolitiet” på FB)

Morgensang næste uge:
” Lysfyldt morgen til marven kold”

Mangler du underhold
underholdning til en festlig
lejlighed, så tilbyder jeg at komme og
trylle for jer. F.eks. til børnefødselsdagen
eller konfirmationen.
For nærmere aftale
Ring eller skriv: 2048 1768 eller
markuseeg@gmail.com
Mvh. Markus Eeg, 2. vg.

DEADLINE: Har du noget
oget til flyveren, send det senest søndag 15.00 til Bahnson@privat.dk - eller smid det i POSTkasseN,
som hænger ved lærerværelsett på skolen  Ansvarshavende redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

