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Sløngel-

Børnehaveklassen fester i det grønne

historier
Af Karen Margrethe Jørgensen
I fredags havde vi besøg af Halfdan Olesen
og hustru Lise. Halfdan var med til at
grundlægge vores skole i 1981 og var
skolens første klasselærer. I mange år
virkede han på skolen, men aldrig har han
helt
sluppet
sin
interesse
og
opmærksomhed på, hvordan skolen har det
og hvordan den trives. Halfdan og Lise kom
på skolen og fortalte Ole Lund Kirkegård for
alle underskolebørnene. Vi fik både
historien om Albert og om Di heslige
slønglers klup. Det skabte glæde og
lydhørhed hos børn og voksne, og
opmærksomme elever kom med forslag og
kommentarer til fortællerne om, hvad
Albert og slønglerne også kunne have gjort.
Det levende ord og den levende fortæller
engagerer børnene. Tak til Halfdan og Lise
for en fin oplevelse.

Fra børnehaveklassen:

Møde for nye forældre

Fredag den 13. juni mødtes forældre og
børn til kommende børnehaveklasse for
første gang i børnehaveklassen. Børnene fik
set hinanden an og flere fandt hinanden i
leg. Iben Munk fortalte lidt om skolen og
svarede på spørgsmål, og derefter hilste de
på Marta, som vil være den person, der efter
sommerferien tager mod børnene i SFOtiden. Nogle vil nemlig få brug for SFO i
begyndelsen af august, for den åbner 3.
august, og første skoledag er jo først den 17.
august. Forældrene blev derfor opfordret til
at besøge SFO sammen med deres barn et
par gange inden sommerferien, så børnene
har gjort deres første bekendtskab med
SFO-tiden og også kender Marta, som er
deres primære ”skytsengel” der.
Derefter fortalte jeg om, hvad der skal ske
første skoledag og lidt om hvilke
forventninger, vi som skole har til
forældrene. Det med forventninger går der
mange myter om. En af forventninger er, at
forældrene bakker op om vores skolelørdag,
og det er den del, der ikke en myte. Det
betyder nemlig meget for både børn og
lærer, der vil vise et skuespil for hele skolen,
hvis forældre uden varsel pludselig skal
…

have
hovedrolleindehaveren
med
til
familiefest eller en pludselig opstået ferie
udenfor ferietiden. Det er derfor vigtigt,
vig
at
meddele læreren, at tante Olga bliver
b
90 på
den og den skolelørdag. Husk derfor at se
efter, om der er sammenfald med skoleskole
lørdage. Det er også respekt for barnets
skolegang og for det pædagogiske arbejde,
der løbende finder sted, der kommer til
udtryk, hvis man husker at orientere om
s
sammenfald
af familiefester og skolelørdage.
Og måske kan man vente med at køre til efter
kl. 11 den lørdag? Ferier uden for
fo skoleferietiden er et problem, også mange
folkeskoler klager over.
over Tag kontakt med
læreren. Det siger vi tak for.

Sæbeboblens hem
hemMeligheder...
Hvis du ligger i dit badekar og plasker
plasker, blandes
vand og luft, og d
der kommer bobler. Men
vandets vægt får hurtigt bob
boblerne til at falde
sammen. Boblerne på vandet hænger sammen
på grund af overfladespænding, det fænomen
der gør, at man kan fylde et glas en lillebitte
smule over kanten, uden at det løber over
over.
Spændinge
Spændingen opstår, fordi vandmolekylerne,
som ellers trækker i hinanden fra alle retninger,
i overfladen
laden kun bliver trukket i nedefra og fra
siden, og derfor trækker sig sammen til en
"film". B
Blander du så lidt sæbe (shampoo,
skumbad) i vandet, får du straks mange flere
bobler, der ikke forsvinder så hurtigt. Hvorfor?
Sæbenn sænker overfladespændingen i vandet,
så vandet ”slapper af”. Sæbeboblerne holdes i
stedet sammen af (svage) elektriske kræfter,
som danner en ekstrem tynd og stærk film.
Væggen i en sæbeboble kan være blot to
molekyler tyk. Det er ca. en milliontedel cm.
Når du blæser sæbebobler, så plejer de jo først
at stige lidt til vejrs, for derefter at ssynke mod
jorden. Det er lidt underligt, for der må da være
et højere lufttryk i boblen ((ligesom i en ballon),
og så skulle den være tungere end luften
udenom? Det er rigtigt, men din udåndingsluft
er til gengæld varm, og det får boblen til at
stige til vejrs – indtil den køler af og synker.

Børnehaveklassen deltager aktivt i to af
skolens
6
skolelørdage,
nemlig
i
Michaelsfesten lørdag den 26. september
s
samt
i basarlørdagen d. 28/11. Til de øvrige
skolelørdage er bh.kl.forældre og deres børn
naturligvis altid inviteret. Skolelørdage er
både hyggelige, lærerige og socialt
opbyggende. Skolelørdagene binder varme
bånd mellem hjem og skole, og børnene
elsker at vise elementer fra undervisningen
til både forældre og bedsteforældre, men
også for hinanden.

En ungarsk matematiker har gjort en sjov
iagttagelse
agelse af sæbebobler
sæbebobler. Hvis en boble har 7
eller flere andre bobler som naboer, vil den
efterhånden ""æde" sine naboer og blive større.
Hvis den ha
har under 6, vil den til gengæld blive
mindre! Sæbebobler har også inspireret
arkitekter og ingeniører, da boblerne af sig selv
hele tiden søger at skabe den mest robuste
struktur med mindst m
muligt materialeforbrug.

Alle forældre havde medbragt en ret til
fælles aftensmad, og i samtale over den
dejlige aftensmad fandt børn og forældre
sammen i interesse for hinanden. En rigtig
varm begyndelse på et mangeårigt
samarbejde fandt sted. Kl. 18 kunne vi alle gå
hjem, mætte og klar til at begynde familieweekenden. Tak for den positive og åbne
dialog og en god begyndelse på skole-hjem.
skole

En mand af gennemsnitlig alder, størrelse og
udseende røver en bank i midten af Århus.
Bankrøveren er forklædt med cowboyhat,
nylonstrømpe over hovedet, stor overfrakke
og handsker. Efter røveriet løber han ud af
bagudgangen, og smider hat, frakke og
handsker i en skraldespand. Byttet lægger
han i en nettopose, han har haft i lommen.
Ingen ser ham klæd
klæde om, og kort efter er
han forsvundet i menneskemængden på
Søndergade. Da politiet kommer til banken,
kan ingen beskrive røveren bortset fra hans
forklædning. Alligevel bliver han standset og
anholdt af en politipatrulje, inden han når
banegården. Hvorfor?
Svar senest mandag 8:05, hvis du vil være
med. Det er sidste chance for at vinde
chokolade! Sidste uges løsning: Elementært,
kære Watson. Det er mørkt ude, og lyst inde,
så Holmes se
ser Watsons spejlbillede i ruden.

I sultanens
Venlig
hilsenpalads
Karen Margrethe
Marta pynter til fest i
…børnehaveklassen

.Alle fotos på denne side: Karen Margrethe

Kilder A. Tiedemann: ”Pythagoras firkant” m.fl.

Gåden: En røverhistorie

Vinderee: Anton-Villads, 3. kl, Helle Madsen

Ugens flyverprofil Sommerglimt

v/red.

Bagside

Skolens bagside tager sig rigtig
smuk ud i solen. Bemærk alle de åbne vinduer
– det var en varm dag! På sin vis lidt ærgerligt,
at denne side af
a skolen ikke sés af så mange….

Ugens Citat:
”Vær
Vær ikke for optimistisk. Lyset i
tunnelen kan være et tog
tog” Franz Kafka
(set på t-shirt
shirt fra Sveriges järnvägsmuseum)

AUDONICON:
Find dine passioner

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)

Navn: Ane-Sofie Fjord Bjerregaard
Hvad laver du på skolen/Audonicon? Jeg
går i fjerde klasse, sammen med min
tvillingebror Gorm.
Hvor og hvornår er du født? Jeg blev født
den 1. oktober 2004 på Horsens sygehus.
Hvor bor du nu? Hos min mor i Højvangen,
Skanderborg, og hos min far i Hørning.
Hvad er din livret? Spareribs
Din Yndlingsmusik? Medina

På vej til cellotime

Fotografen mødte Sebastian og Vera på vej til
celloundervisning, og spurgte: Er den ikke
tung at gå med, sådan en cello? Svar: ”Nej, det
er ikke så slemt. Den er jo hul indeni…” 

Yndlingsbog: ”Sigge” og ”Violetta”
Yndlingsfilm: ”MGP-missionen”.
Hvad er der ikke mange, der véd om dig?
At min tipoldefar sejlede i et bildæk hen til
et andet land

----------------------------------------------------------

Private annoncer i flyveren er gratis

Yndlingsleg /-spil? Uno og fjollelege
Hvad er det bedste ved stedet hér?
At man bare kan gå hen til en lærer, hvis
der er nogen, der driller én. Og vennerne.
Og Alims historier! 
Og det værste? Hvis man bliver drillet

Er der en særlig oplevelse, du gerne vil
dele med flyverens læsere? Da vi var på
Malta på ferie, var vi på en ø, der hedder
Gozo. Min mor sagde, at der ikke var nogen
slanger – men jeg så tre!

Morgensang næste uge:

morgen. Flyveren ønsker godt vvalg til alle, og
særligt til de af eleverne i 2. VG, hvis
fødselsdag falder så heldigt, at de kan være
med til at ((be)stemme for første gang…

skolen er lørdag den 27. juni
juni. Derefter er det
sommerferie! Indlæg til den sidste flyver før
ferien bedes indsendt i god tid!

Har du en hobby eller sport? Ridning!

Har du et yndlingssted? Over det hele! Men
alle de gode klatretræer er desværre blevet
spærret af.

-----------------------------------------------------Klar til valg! Så er der folketingsvalg i

Sommerafslutning og sommersol på

Hvad er dit yndlingsfag i skolen?
Håndarbejde og idræt

Hvis du måtte få en rejse med flyveren,
hvor skulle den så gå hen? Til Læsø.

24. juni kl.19.30:
.19.30: Antroposofisk Selskab
Danmark inviterer til foredrag med Bodo von
Plato: "Anthroposophie heute, die Anthropo
Anthroposophische Gesellschaft und das Goetheanum eine
ne Welt im Wandel” på Audonicon
Audonicon. Det er på
tysk, men oversættes. Entré 50 kr.

Klar til børnehaveklassen

Bjørk fra mælkebøttestuen skal begynde i
skolens børnehaveklasse efter sommerferien,
sammen med Thuja Maja, Viggo og Kamma.
Glæder du dig til det? ”Ja!” Hvad laver
la
man i
børnehaveklassen? ”Vi skal tegne efter Karen
Margrethe” forklarer Bjørk. Og senere, når du
kommer over i den store skole, hvad så? Hvad
laver din storesøster? ”Spiller
”
skuespil.” Kunne
du tænke dig det? ”Nej…” Du skal også lære at
spille fløjte?
fløjte ”Ja… Men jeg vil helst spille klaver.
Min
in mormor og morfar har sådan ét…”

”Sommerkanon”
Skolens sommerkoncert foregår

fredag den 19. juni kl. 19-21 på Audonicon.
Vi skal høre Schubert, Händel og alle de
andre i den smukke sal, mens solen slet
ikke går ned udenfor. Fri entré. Frivillige
entrébidrag går til skolens instrumentfond. Husk lidt mønt på lommen til caféen i
pausen (som 6. klasse står for).
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

for flyverens læsere. Hvis annoncen ellers er
relevant for de øvrige læsere, må den gerne
være ”kommerciel”, altså reklamere for et
produkt eller en ydelse, som der tages penge
for. Til gengæld kan flyveren
flyveren, på grund af det
begrænsed
begrænsede format, kun afsætte meget lidt
plads til de enke
enkelte annoncer. Tilsendte
annoncer i A4
A4-størrelse duer ikke! Jeg
foretrækker at modtage tekst i en ee-mail, en
txt-fil
fil eller et word
word-dokument. PDF og
billedfiler skal kunne skaleres ned og være
læsbare i cirka samme størrelse som
annoncen
noncen nedenfor. På forhånd tak! Red.

