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På Rudolf Steiners tid fandtes der ingen vuggestuer.
Det gør der nu, og vores egen vuggestue i Babuska
fejrer snart 10-års jubilæum! Så
å her kommer lidt om

Livet i vuggestueN
vuggestue

Vuggestuen begyndte som et
privat initiativ i en tidligere
pedelbolig, der lå, dér hvor
Anemone-børnene bor idag.

Lidt om teodolitter
I sidste flyver fortalte Martin Haugaard, at
skolen havde fået foræret nogle teodolitter til
brug for landmåling i overskolen. Men hvad er
en teodolit egentlig? Jo, det er et instrument,
der består af en sigtekikkert
sigtekikkert, der kan drejes om
sig selv og op og ned
ned. Den er normalt forsynet
med en trefod
trefod, og et par ”waterpas” (libeller) til
at holde den
dens akse lodret. Teodolitten bruges til
at måle vinklen (i vandret plan og lodret) fra et
punkt til et andet. Ved at ggøre dette fra to ud af
tre hjørner i en trekant kan det tredie hjørnes
placering
ering bestemmes
bestemmes. Til det bruger man den
gren af matematikken, som kaldes trigono
trigonometri. Teodolitten bruges også inden for
byggeriet til at måle et punkts højde over havet
(”kote”) – så nye bygninger placeres korrekt!
Teodolit lyder jo lidt som "Teodor", der betyder
"Guds
Guds gave", men or
ordet har intet med Gud eller
gaver at gøre. Det stammer formentlig fra det
arabiske "al idhâdah" (cirkel-delen) med et
engelsk "the" foran. Ord fordrejes over tid…

Fotos: Bente Foged Madsen
Børnehuset Babuska har både børnehave og
vuggestue og bygger på Rudolf Steiners
tanker. Børnehaven startede i 1982. For 10
år siden kom vuggestuen til, helt præcis
1/8-2005. Vi er den ældste eksisterende
vuggestue i Skanderborg og kan så fejre 10
års jubilæum d. 1/8 i år. Vuggestuen bygger
på mange års børnehaveerfaring, som vi har
tilpasset til det helt lille barn.
Vi har i dag 2 vuggestuegrupper, og vi vil her
fortælle lidt om børnenes vuggestuehverdag:
Det lille barn lever rytmisk, og vi skaber en
rytmisk dagligdag for børnene i vuggestuen.
Forudsigeligheden i rytmen giver barnet
tryghed, og denne tryghed giver barnet
overskud til at opleve og udforske verden
med dens elementer. Oplevelserne får
barnet igennem bevægelse og den frie leg.

Vi hjælper barnet i det sociale, f.eks. i
sanglegen hvor de danser sammen 2 og 2,
eller når vi sidder i kreds og holder hinanden
i hænderne. På den måde bliver de hver især
en del af fællesskabet. Vi hjælper også barnet
til at blive selvhjulpent - f.eks. ved at lade
det kravle op på sin høje stol eller ved selv at
tage tøj på. Alt det, vi gør sammen med
børnene, er for at ruste dem til at kunne
udn
udnytte
deres fulde potentiale.
Mange hilsner
hils
fra vuggestuen i Babuska

Teodolitter har også været brugt til andet. På
vejrstationerne i Nordøstgrønland brugte man
dem i 50'erne ttil at følge de vejrballoner, der
opsendtes
sendtes for at indsamle data til brug for
flytrafikken. Ud fra observationerne kunne
vindretningen
retningen i forskellige højder bestemmes.
Da flytrafikken i polarområdet på det tidspunkt
mest bestod af de atombevæbnede bombe
bombefly,
USA konstant havde på vingerne
vingerne, inden de fik
atommissiler
siler lige som russerne
russerne, var disse fly
formentlig
entlig de primære brugere!

3. klasse fanger fisk på tunø

Kilder: wikipedia
ikipedia, N.C. Bahnson i "OZ" 06.2000

Lørdag den 16. maj tog 3. klasse, forældre og
søskende til Tunø. Vintervejr men højt
humør, gåtur øen rundt, alle var med, nogen
tog færgen hjem, resten blev, solen kom
frem, børnene legede, de voksne snakkede,
der blev fisket, trætte i seng, op igen, pakning
og morgenmad i solskin, farvel til Tunø og
tak for denne gang. /Tekst og foto: Bente

Lageret af gode gåder er ved at være tømt.
Her kommer i stedet en lille flyverquiz:
1. Iben Munk var en af de første flyverprofiler. Hvad nævnte hun som sin livret?
A. Stegt flæsk med persillesovs
B. Asiatisk vegetarmad
C. Alle desserter med flødeskum

Det lille barn har brug for ro og nærvær fra
en voksen. Roen skabes ved hjælp af
stemningen på stuen. Det kommer bl.a. til
udtryk i vores materiale- og farvevalg, og at
vi har noget smukt at se på som f.eks. friske
blomster og levende lys.

2. Ikke kun mennesker har været flyverprofil.
Hvilket af disse dyr har IKKE været profil?

Nærværet er de små øjeblikke, hvor barnet
har brug for tæt kontakt til en voksen. Det
kan være til at fortælle om en oplevelse, det
har haft sammen med mor og far, at sidde
hos en voksen et øjeblik for derefter igen at
se sig omkring eller at synge et par af
årstidens sange, som barnet kender rigtig
godt. Da barnet efterligner den voksne, vil
det også gerne være med til dagens gøremål
som at feje eller lægge vasketøjet sammen
på stuen.

3. Og hvem af disse HAR været profil?

T.h.: 3. klasse beundrer dagens eneste fangst

A. En hund
B. En kat
C. Et pindsvin
I sultanens palads

A. Aben Abelone
B. Nissen Fistelfaks
C. Bananerne B1 og B2
Svar med tal + bogstav senest mandag 8:30,
hvis du vil være med
med!

Sidste uges løsning: Når han sluger kuglen,
må de andre se på den kugle, der er tilbage.
Og da den er sort må de tro, at den han trak,
har været hvid – og han slippes fri!!

Vinder
Vinder: Silje B.W. 3.kl.

Ugens flyverprofil

PiNSEfest i babuska

Ugens Citat: ”De gamle grækere

havde ret, når de vendte sig udad mod
andre mennesker. Aristoteles fandt
ikke meningen med livet ved at ligge på
en strand og lytte til sentimental
musik”
Pernille Stensgaard i anmeldelse af ”The
Wellness Syndrome” i W
Weekendavisen 2015.14”

AUDONICON:
Find dine passioner
Navn: Marie Christensen Martiny
Hvad laver du på skolen? Jeg går i
overskolen i 11. klasse og så gør jeg rent på
Audonicon en gang imellem. Jeg gik i
folkeskolen indtil 6. klasse, så gik jeg i
gymnasiet i et halvt år. Og jeg har arbejdet i
”Gårdbutikken” da den fandtes..

Alle børnehavegrupperne gik sammen på
pinsetur til et grønt område i nærheden. Der
blev spist madpakker, sunget pinsesange, fløjet
med pinsefugle, leget,
lege løbet efter sæbebobler –
fin.pinsefesttur
pinsefesttur. / tekst og foto: Bente……………

28/6 kl. 9.30
9.30-16.30 .
Tilmelding sf@direktoer-dating.dk eller sms
25776774. Se direktoer-dating.dk.
Sted: Audonicon. Pris: 900 kroner. Muli
Mulighed for
køb af frokost (80 kr
kr)

Kursus i "Bevidst Bevægelse"
v/Zidsel Rosing lørdag d. 30. maj på Audonico
Audonicon.
Se mere på kinesiologi-behandling.dk/kurser
Se også omtale i forrige uges flyver.
--------------------------------------------------------------

Hvor og hvornår er du født? Jeg er født den
2. marts 1997, og jeg er opvokset i Åbyhøj.
Hvor bor du nu? Jeg bor i Skanderborg,
hvor jeg lejer et værelse hos familien Eeg.

Farveblyanter sælges

Jeg sælger 72 Derwent Artists farveblyanter i
metalæske. Sælges ,da jeg ikke kan tåle at
tegne med dem
dem, da jeg har problemer med
håndleddet. Kun én farve har været spidset en
enkel gang, resten er som nye.

Hvad er din livret? Jeg elsker i det hele
taget god mad, min yndlingsdrik er varm
kakao med flødeskum.
Yndlingsmusik? Jeg kan godt lide Gotye,
Beirut og Kaizers Orchestra, men hører
rigtig meget forskellig musik.

Nypris
pris 900 kr. Jeg sælger for 700 kr.
Jeg kan kontaktes på mobil: 53250892
Venlig hilsen Julie fra 2. vg.

Yndlingsbog: Jeg er ret vild med Svend
Aage Madsens bøger. Og så ”Kaptajn
Blåbjørns 13½ liv”.
Yndlingsfilm: Les triplettes de Belleville
Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
Jeg græder tit til amerikansk fjernsyn! Og
jeg er kvart brite.
Har du en hobby eller sport? Jeg læser
meget, og jeg vil gerne til at lave noget lyd i
forbindelse med min årsopgave. Og så øver
jeg mig i at blive model.
Yndlingsfag? Kor og måske også hovedfag.
Yndlingsleg /-spil? Jeg kan godt lide den
leg, hvor man lægger hænderne skiftevis
ovenpå hinanden, og lægger den nederste
øverst osv..
Hvad er det bedste ved skolen? At der er
plads til, at man kan være den person, man
nu engang er.
Og det værste? Alle de dér ”slaggere”.
(dvs. nogen, som altid kommer for sent o.l.).

Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
hvor skulle den så gå hen? Jeg vil gerne
rejse jorden rundt med en rygsæk.
Har du et yndlingssted heroppe?
Musiksalen på Audonicon

8. klasse i england

8. klasse, Sidse
og Ulrik (Sofias far) har nu lørdag været afsted
England i 6 dage, og vi har allerede oplevet en
masse. Først et par dage i London, hvor vi bl.a.
var i Tower Castle og i The London Eye.
Eye Så
kørte vi til Tintagel i Cornwall, hvor vi har
vandret
nogle
dage
i
det
barske
klippelandskab i Kong Arthurs hjemegn. I dag
lørdag kørte vi mod byen Bath, og holdt pause
i byen Wells, med den store og meget smukke
gotiske katedral. Senere var vi i nogle
nogl meget Teodolitter - hjælp søges… Du kan stadig
flotte og spændende drypstenshuler i Cheddar, hjælpe skolen ved at afhente en teodolit hos et
hvor de berømte oste lagres. I morgen søndag sponsor-firma
firma i Høje Taastrup. Kontakt Martin
drager vi til Lake District i det nordlige
Haugaard på 28376065
England, hvor vi skal vandre i bjergene. Hils
alle
le
på
skolen
i
Skanderborg
:
:-)
Morgensang næste uge:
Mange
solskinshilsner
fra 8. klasse,
Ulrik og Sidse

Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
dele? Der var engang, jeg gættede mig til
svaret på et ret svært spørgsmål i
bezzerwisser. Er der andet, du har på
hjerte? Husk, at det snart er folketingsvalg!
DEADLINE: Søndag 15.00,, så vidt pladsen tillader. Send indlæg til Bahnson@privat.dk eller brug postkassen ved lærerværelset  ANSVARSHAVENDE Redaktør: Stig Bredholt Bahnson, 61331549

” Og det var en skærsommerdag
skærsommerdag”

Pinsen er festen for helligåndens komme, og
for den kristne kkirkes grundlæggelse. Her sés
den illustreret i et middelalderligt, tysk hånd
håndskrift. (jf. apostlenes gerninger kap. 2) /red.

