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Fastelavn à la
francaise
Billeder: Bente Foged Madsen
Tekst: Oliver Wolgast
Efter Babuska var det nu skolens tur til at
fejre fastelavn – aftenen inden fasten.

28. Februar 2018

Nye åbningstider i SFOen
af red.
Bagefter gik alle ud i kulden for at slå
katten af tønden. I gamle dage
symboliserede katten det onde som
man gerne vil beskytte sig imod. I dag
forskåner vi heldigvis kattene, men
udviser stadig ingen nåde overfor
tønden.

Skolebestyrelsen har drøftet SFOens
nuværende åbningstider og har
besluttet at udvide åbningstiderne i
2018 forsøgsvis.
Beslutning går ud på, at SFOen holder
åbent i uge 7 og 42 fra kl. 8-16 som en
forsøgsordning i 2018. Hvorefter det
evalueres.
Det vil dog være uuddannet personale
(men kendt i huset) som varetager
pasningen. Derudover skal der knyttes
en tilkalder forælder som SFO
personalet kan ringe til hvis der opstår
problemer.

Og det blev fejret med maner. Der var
brølende ridder, vilde og mindre vilde
dyr, bondekoner og håndværker,
cowboys og generaler, udklædte forældre
og forældre forklædt som … øhm
forældre.

SFOen vil i disse uger tilbyde basis
pasning, dvs. der kan ikke forventes
aktiviteter
med
udspring
i
steinerpædagogikken.
Pædagogerne i den daglige SFO trænger
også til ferie, de indgår derfor ikke i
feriemandskabet for at imødekomme
deres behov.

Festlighedens gang blev elegant styret af
den franske duo Toulouse de Marquethet
og Bernadette.
Alle klasser fra 1. til overskolen bidrog
med flotte sange, digte eller skuespil.

Afslutningsvis drog vi tilbage til salen
igen, hvor vi kårede klassernes
kattekonger og dronninger og skyllede
et
par
lækre
hjemmebagte
fastelavnsboller ned med en kop varm
kakao.

Efter en lang januar og februar måned
var det dejligt at se hele skolen samlet
igen
– mon dieu er det ikke snart forår?

Der er evalueret på juleferiens pasning.
Op imod 50 pct. Af de tilmeldte børn
kommer ikke. Og flere børn som ikke er
tilmeldt kommer alligevel. Det er vi
nødt til at gøre bedre til næste år,
således, at SFOen har mulighed for at
planlægge
feriepasning
(også
økonomisk).

Ugens flyverprofil

Om Rudolf Steiner-Pædagogikken –
Nyhedsbrev fra Babuskas bestyrelse
(Afsnit 2)

Camilla
Ma Tusindfryd
HVAD LAVER DU PÅ SKOLEN?
Jeg er fra lærerseminariet i København
og er lige nu praktikant i 3. klasse og er
med i eurytmitimerne for næsten alle
klasser.
HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er
født i et hus på Amager den 28/03-1988.
HVOR BOR DU NU? Jeg bor
Skanderborg hos min tante Vibeke

i

HVAD ER DIN YNDLINGSMUSIK? Det er
Hiphop.
DIN LIVRET? Pandekager.
DIN YNDLINGSFILM? ”The Holiday”.
HVAD VAR DIT
SKOLEN? Idræt.

YNDLINGSFAG

I

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL
NOGET SPORT? Jeg er selv yogalærer
og går til crossfit.
SPILLER DU ET INSTRUMENT?
spiller lidt blokfløjte.

Jeg

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN?
Alle de skønne børn.
OG HVAD ER DET VÆRSTE? At jeg skal
op over en stejl bakke om morgenen

HVIS DU MÅSTTE FÅ EN GRATIS
BILLET TIL ET STED I VERDEN, HVOR
VILLE DU SÅ TAGE HEN? Bahamas.

Deadline: Inden weekenden, eller
efter
aftale.
Send
indlæg
til
Bahnson@privat.dk eller brug forældreintra eller sms 61331549. Relevante
privatannoncer medtages gratis i det
omfang, pladsen tillader (kun 1
spaltebredde).
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 Fællesflyveren er et uafhængigt
medie, lavet af frivillige. Indholdet
udtrykker
ikke
nødvendigvis
institutionernes holdning. Den udkommer
så vidt muligt onsdag undt. ferier.

OpslagsTavlen
Årsopgaver 2018:

Hvorfor giver vi hånd – og
lidt om at sige goddag og
farvel
At give hånd mellem voksne er tegn på
åbenhed,
tillid
og
respekt.
Et
menneskemøde finder sted. Når pædagogen
med hånd hilser på barnet finder også et
menneskemøde sted, som har stor
betydning for begge for, hvordan dagen
begynder og afsluttes. Der skabes et øjeblik
af nærvær. Hænder mødes, blikke mødes.
Pædagogen får et lille første indblik i,
hvordan barnet har det her til morgen. Man
mærker det på hånden, man ser det i
ansigtet, i øjnene. En følelsesmæssig bro
bliver bygget. Barnet ved, at nu er det øjeblik
kommet, hvor mor eller far overgiver mig til
den, som skal passe mig i dag; det føler sig
mødt og tryg, også fordi mor eller far også
gør det i denne hilsen. Som forældre giver
man jo for en stund sit dyrebareste videre til
dagen, og derfor er forældrenes tryghed
mindst lige så vigtig som barnets.

Audonicon:

Når man giver hånd, så følger der så meget
mere med. Man er hinanden nær, der
strømmer varme, der er tonefald i hilsenen,
lyset i øjnene, og mulighed for at vise
gensynsglæde og gøre plads til det liv, der
skal leves her i dag. I denne hilsen med hånd,
er der altså mulighed for et menneskemøde,
hvori der er lys, varme, tone og liv.
Kvaliteter som er livsvigtig næring for alle,
både store og små.
Kort: I et øjeblik af nærvær både i goddag og
farvel kan være som at åbne en dør og lukke
den igen for i dag.

Gåden: En spand med vand
En dreng har brug for at måle 4 liter
vand op. Han har en vandhane, en 5liters spand, en 3-liters spand og ellers
intet.
Hvordan gør han??? - Svar til sms
61331549 eller i postkassen ved
kontoret, så vinder du måske!
Løsning sidste uge: Den ene planke
lægges over grøftens hjørne og den
anden lægges i en ret vinkel over
grøften. Vinder uge 6: Valentin, 5.klasse

Vi lever i flere virkeligheder.
En daglig virkelighed, en social
virkelighed, en spirituel virkelighed &
en virtuel virkelighed.
Hvorledes finder jeg som menneske
ståsted?
Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra?
Hvor er jeg på vej hen?
Antroposofien kan inspirere til at finde
svar i min egen sjæl.

