Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Fredag den 20. november 2020 uge 47

Det sker

Skoleleder

Lørdag 28/11

Julebasar. AFLYST, som vi
kender den, men se side 4
og 5!

Mandag 30/11

Adventsspiral for elever i
skoletiden. Aften 19.30 for
forældre og andre interesserede

Her har vi kun forholdt os til det, vi kan iagttage. Altså i den fysiske verden og med vore
gode øjne. Dog må vi ikke kun forholde os til det, vi kan se eller måle, for verden er så
meget mere end dette. Vi må ikke være så naive, at tro at verden begrænser sig til dette.

Mandag 14/12

Lucia i skoletid

Tirsdag 15/12

Juleindsyngning i skoletid

Torsdag 17/12

Julespil for forældre

For 150 år siden kunne man ikke se eller måle bakterier i kroppen; ej heller vira, som
skabte epidemier og pandemier. Men derfor fandtes vira og bakterier alligevel. I dag er
tingene ikke meget anderledes. Jovel, vi kan måle virus og bakteriers eksistens, men
det er stadig en hel verden, vi ikke måler noget i, fordi vi endnu ikke formår dette. Og
sådan vil det nok altid være. Vi kommer som menneskehed aldrig til at forstå alle sammenhænge i verden.

Kl. 19-21

I sidste uge skrev jeg noget om levende organismers væsensled. Om at planter har et
æterlegeme, dyr har et æterlegeme og et astrallegeme og mennesket som den mest
udviklede skabning på jorden også har et æterlegeme, et astrallegeme og et selvstændigt ’jeg’. Sådan har livet forskellige niveauer, hvilket vi kan iagttage ved selvsyn.

Vor fysiske verden virker i en fuldstændig samklang, harmoni og interaktion med den
åndelige verden. Dette gælder planter, dyr og mennesker, som med deres væsensled
har et modbillede eller afspejling i den åndelige verden. Og uden at vi egentlig tænker
så meget over det, er vi også som levende organismer i kontakt med den anden side.
Planterne går i dvale om vinteren, mens mennesker og dyr sover i en døgnrytme. Vi
kan slet ikke rigtig fungere, hvis vi ikke havde denne daglige kontakt til den anden side.
Naturvidenskaben har endnu ikke kommet med en fornuftig forklaring på, hvorfor vi har
brug for søvn! Og den åndelige verden virker ubevidst ind på os selvom vi ikke oplever.
Og vor bevidsthed er en del af den åndelige verden
Alt liv har en åndelig dimension. Livet kommer ikke blot af sten eller jord; der skal være
en livsimpuls, som kommer et eller andet sted fra. Og selvfølgelig skal de fysiske livsbetingelser være til stede for at kunne modtage denne impuls.
Er al denne snak så ikke at tale Darwins udviklingslære imod? Overhovedet ikke! Pattedyr og mennesker har så mange fælles egenskaber, at de nok i deres fysiske eksistens har udviklet sig fra et fælles udgangspunkt. Men bevidstheden kan man stille
spørgsmål ved. Vi ved det ikke! Måske har den menneskelige bevidsthed været til stede
i den åndelige verden endnu længere, end vi som fysiske individer har været til stede
på jorden. Hvem ved?
Jes Juul Lauesen

Fredag 18/12

Julespil i skoletid

Mandag 21/12
- tirsdag 5/1

Juleferie

Onsdag 27/1

Åbent hus for nuværende og
kommende forældre

Kl 19-21

Morgensange
Uge 48
1. kl.

Skyerne gråne

Uge 49
8./9. kl.

Advent

Uge 50
6./7. kl.

Blomstre som en rosengård

Uge 51
4./5. kl.

Maria gennem torne går

Uge 1
2./3. kl.

De Hellige Tre Konger

Uge 2
1. kl.

Den signede dag med fryd…...

Uge 3
8./9. kl.

At lære er at ville

Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 27. november er torsdag den 26. november.
Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:
Skriv mail: Klik her eller Ring: 86 80 03 33

Ugen, der gik:
Skovstjernen - Charlotte (konstitueret leder)
Lanternefesten er godt overstået, og vi glæder os stadig over lyset, som vi finder ved lanternerne og varmen og hyggen
omkring bålet. Der er en naturlig bevægelse i at skabe mere lys og varme, nu vi nærmer os julen. Vi skaber stemning
omkring juletiden ved, at børnehavebørnene syr nisser. Vi finder gran og pynter, mens vi fortæller om højtiden og så
småt begynder at synge julesange. Alle børn oplever stemning. Vuggestuebørnene oplever årstidernes skiften både i
skoven og i den kølige luft på legepladsen, hvor de stimulerer sanserne og grovmotorikken.
Personalenyt: Den 30/11 tager vi afsked med Engelke, som i flere år har været pædagog i Skovstjernen både blandt
børnehavebørn og vuggestuebørn. Alle børn og voksne vil savne hende.. Vi ønsker hende alt det bedste:-) Rose Marie
træder i Engelkes timer 1/12. Velkommen til hende:-)

God weekend:-)

Børnehaven Yggdrasil - Haydee, Ulla, Sarah, Lisbeth, Patrik, Hanne og Frank
God weekend:-)

Bhkl. - Jytte
Børnene syr dværge/nisser, fingerstrikker og væver på livet løs. De vævede tasker er nu færdige. I bivoks har de lavet
Englen Gabriel - som bebudede, at Maria var udvalgt til at bære Guds søn til jorden. Vi tæller nu til 40 - i december til 50.
God weekend:-)

1. kl. - Uffe
Vi har arbejdet med V,W og L i denne uge. Vi har skrevet utrolig meget, måske også lidt for meget til hvad koncentrationen kunne holde til. Desuden har vi fejret to fødselsdage, som også tager lidt tid i første klasse, med tegninger og sang. I
næste uge arbejder vi i hovedfag med tallene igen. Det gør vi indtil jul. I alle fagtimerne skulle vi have lavet basarværkstred med resten af skolens klasser, men i disse coronatider bliver det skiftet ud med et julegaveværksted. Så må vi se,
om forældrene får en lille julegave i år
God weekend Uffe

2./3. kl. - Heidi
God weekend:-)

4./5. kl. - Henriette
Hej
En dejlig opstart på dyrekundskab, vi har nærmet os emnet via menneskets form: to kugler (krop og hoved), fire lemmer
påsat udefra (ben og arme).
I dag har vi skrevet et ’vers’: Flittig som en myre, Fuld som en allike, Trofast som en hund, Let som en fugl og mange
flere.
Klassen har hørt en blæksprutte historie, en fiskerhistorie, som en god ven har fortalt mig.
Nisserne er kommet godt i gang, vi har hver morgen haft besøg af nogle med hul i melsækken :-)
NB:NB:NB alle gaver pakkes ind og afsprittes.!!!!!
Kaskelothvalernes sang synger på de 0 sidste par vers, og der er hver morgen oplæsning af et kapitel.

Nogle er færdige, andre halvt igennem og enkelte i gang med de første kapitler, som selvlæsning.
Men alle hører hele bogen oplæst. Og næste uge sender vi den af sted til ny
En god øvelse i at lukke af for andres lyde, host- snøft og knirken i krogene.
I danskbogen har vi berørt Egenavne, og har lavet liste med mange af dem.
Vi har i næste uge basar butik - se seddel med hjem.
Alle covid-19 hensyn tages. Mobilepay only. :-)
God weekend fra 4-5 klasse.

Meddelelser fortsætter på næste side!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

6./7. kl. - Frank

Ugen, der gik:

God weekend:-)

8./9. kl. - Frederikke
Så er fysikperioden (næsten) over stået. Vi har afsluttet varmelæren og har brugt de sidste dage på at repetere elektriske kredsløb, elektromagnetisme og er kommet frem til, at elektromagnetisme kan gøres ’baglæns’, og så har vi pludselig begrebet induktion og dermed også vekselstrøm. Og pludselig kan vi beskriv både, hvordan en højtaler og en mikrofon virker, for de elektriske impulser fra vekselstrømmen ligner meget de lydbølger, vi tidligere har arbejdet med.
Tak for et godt forældremøde i onsdags!
Husk, at basarbutikken er åben i næste uge i SFO’en, eleverne får en seddel med hjem i dag om det.
Rigtig god weekend.
Kh Frederikke

12. Sp. klasse - Jannie
God weekend:-)

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine
Det går stille og roligt med julegave produktion. Vi håber at nå i mål. I denne uge havde vi en meget våd dag, hvor nogle
få fik lov til at sidde inde og tegne med en stols mellemrum.

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens
!!Husk!!
Alle elever, der går i klub, skal have varm påklædning med, da vi stadig opholder os udendørs i klub timerne.
God weekend til jer alle.

Meddelelser fortsætter på næste side!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Kom og køb i vores JULEBASAR BUTIK
Lodder til amerikansk lotteri, hvor der er MASSER af skønne præmierSteiner Most - Smukke engle og filtede skønheder - små bløde krammedukker i hæklede vugger der kan laves om til en pose, som hele herligheden kan bæres i - trælysestager og adventsstager - foldede vinduesstjerner
- smukke lyskæder med små stjernelanterner på - krammedukke - tørklæMeddelelser fortsætter på næste side!
der - honning fra skolens bistader - marmelade - småkager - håndsyede
lædertasker - farverige pyntetæpper - træbiler - hæklet julepynt - hæklede
karklude - krystaller - smykker- og meget, meget mere.
Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Meddelelser:

I uge 48 vil I have muligheden for at købe nogle af de fine ting, der bliver lavet i de forskellige
forældre og krea-grupper. Vi opfordrer alle til at købe en adventskrans og kalenderlysdekoration, en fin gavekasse til f.eks svigermor eller værtinde, lodder til amerikansk lotteri hvor der er
mange fine præmier, pakkekalender til de små børn (først til mølle, max 1 pr. familie), steinermost, honning fra skolens bistade, bivokslys, småkager, filtede engle og meget, meget mere.

SE HER

SE HER

4 aftener med kroppen og hjertet som port.
Eurytmi og familieopstilling/systemisk opstilling v) Lotte Juul Lauesen
I skolens sal kl. 19.00 – 21.30. Kræver ingen forkundskaber. Medbring lette sko
Onsdag 2. september: Find vejen hjem. Dit hjertes guld, dit livsmotiv, dit kald
Onsdag 7. oktober: Forstå din familie. Om loyaliteter og roller
Tirsdag 3. november: Forløs de forviklede relationer.
Tirsdag 1. december: Find balancen mellem at give og modtage
Vi indleder hver aften med eurytmi for at ”stemme vores instrument”, og arbejder så med aftenens tema i opstilling og samtale
Tilmelding nødvendig på 30270799 eller info@inter-mezzo.dk
Pris pr. aften: 200 kr. Melder du dig til alle 4 aftener er prisen 550 i alt.

Meddelelse:
Nyhedsbrev
Sammenslutningen af Steinerskoler
Klik på nedenstående link for at læse nyhedsbrevet
https://mailchi.mp/d0a5dfacf743/nyhedsbrev-maj-4645611?
e=19b04509ed

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Vi vil gerne bede alle forældre til skolebørn om at aflevere deres
barn ved vejen og ikke gå med op på skolen. Egentlig har dette
været reglen hele tiden på grund af Corona-pandemien, men
mange har glemt lidt, at sådan er retningslinjen. Undtaget har
været 1. klasse, hvor eleverne lige har skullet vænne sig til at gå
i skole. Vi skal på skolen sørge for, at der er synlighed af lærere
på skolen før kl. 8, så det er trygt at gå op til klassen.
Børnehaveklassebørn afleveres ved klassens indgang, ligesom
børnehave- og vuggestuebørn selvfølgelig afleveres til en voksen i børnehaven/vuggestuen.

Praktisk info:
Nyttige telefonnumre:
Kontoret
SFO
Klub
Børnehaven Yggdrasil

86800333
30539557
30238279
30238232

Henvendelse til skolen skal
altid ske ved:






Sygdom
Forsinket mødetid
Afbud til månedsfest
Ferie i skoletiden
Usikkerhed om barnets trivsel i skolen

Leje af sal
Det koster 300 kr. at leje salen en aften. Hvis man vil leje salen en hel dag
i weekenden koster det 500 kr. for forældre til børn på skolen og 600 kr. for
udefrakommende.
Man kan leje ”bålplads”, hvor man skal
betale kr. 500 i depositum. Hvis man
ikke har rengjort ”bålpladsen” efter
brug, kommer man til at betale kr. 200
oveni!
Kontoret er åbent
mandag - fredag: 8.00 - 14.00
De enkelte lærere træffes bedst i frikvartererne:
09.45 - 10.10
10.55 - 11.25
12.10 - 12.20

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

Ved sygdom!
HUSK at ringe til kontoret
tlf. nr.: 86 80 03 33,
hvis dit barn/dine børn er syge!
Der kan også skrives en mail: Klik her
Vi skal have besked om sygemelding
senest kl. 8.00!
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Vi arb ejd er ud fr a en pæd ag ogik ,
hvis mål er at u dvikle frie, hel e,
kreative og s elvs tændige menn esker m ed eng ag ement, dømmekraft og mod på livet.

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Instrumenter til salg
3/4 cello til salg til 4.000 kr.
Incl. cellohylster + stol. Nye strenge.
Nypris 8.000 kr.
Kontakt Viktor Noah
tlf. nr.: 25751531
1/1 violin til salg.
Købt hos Scandinavian Strings i Silkeborg.
Kontakt Helle Schaufuss
tlf. nr.: 23 36 82 79

Svar på gåde fra 13/11: ko-li-brie;-)

Priser for annoncering i Nyhedsbrevet :
For forældre til børn på skolen:
1 uge for 1 annonce = 25 kr. og efterfølgende uger koster det 10 kr.
Hvis man vil have printet 2 stk. ud sammen med nyhedsbrevet og hængt op på
opslagstavlen ved salen og på døren i SFO’en, koster det 2 kr. pr. farvekopi og
1 kr. i sort/hvid!

Ny gåde: Hvorfor ender det altid med at være en
dårlig fest når man holder den på planeten Mars?

Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag 20/11!

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Stavangervej 3
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 80 03 33
Mail: kontakt@steinerskolen-8600.dk
Link til vores hjemmeside: www.steinerskolen-8600.dk

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Europæiske paradokser
Onsdag 25.11.2020 kl. 19.30
Debataften v/ Jeppe Flummer
Velkommen til en debataften med fokus på paradokser i Europas nyeste historie.
Paradokser fordi det er så komplekst, så 'modsat sig selv'.
Vi har det 21. århundredes første årtier, bag os. En tid der har optegnet kriser og fundamentale udfordringer for verden, og for Europa. Men også en tid der fordrer visioner og utopier som ledemotiver for
handlinger.
Jeg vil præsentere et lille udvalg og stille dem til debat.
Tilmelding: Ingen
Pris: 85.-/65.Arr. nr.: 2020-311
Sted: Antroposofisk Kulturhus
Rosenvangs allé 251, 8270 Højbjerg (Torv)

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Program
Lørdag d. 28. November kl. 19.30
Søndag d. 29. November kl. 15.00
Aus der Nacht ... en Waldorfskole Kanon
Lys af Inger Christensen
Air af J.S Bach
Eventyr - hvorfra kommer det onde? Fra 2. Mysteriedrama af Rudolf Steiner
På dansk fortalt af Eva Bølling
På tysk med eurytmimusik / Michael Blume
Begegnung (et møde) af Conrad Ferdinand Meyer
Præludium i c mol af J.S. Bach
Digte af Ingelise Jensen
Invention af J.S Bach
Om træskoene/ Ove Weinholt
Czardas af Vittorio Monti
1.sats Patetique op.13 i cmol af Ludvig van Beethoven Grave – Allegro di molto e con brio
Medvirkende :
Eurytmi: Annette Quinto Romani - Bente Møller - Helle Haagemann - Sanne Ibsen - Marianne Korsgaard - Marianne Schlittler - Minna Bentzen - Richard Seddon - Sarah Jung Christensen
Musik: Michael Blume (klaver) – Nanna Mikkelsen (klaver) – Maya Sribunruang Mikkelsen (Violin)
Recitation: Ingelise Jensen – Minna Bentzen – Eva Bølling ( fortæller )
Belysning: Ove Veinholt – Holly Veinholt
Pris: 100.-/80.Sted: Antroposofisk Kulturhus
Rosenvangs allé 251, 8270 Højbjerg (Torv)

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

