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SFOen en varm sommerdag. Fotos: Stig

Fotos: Bente Foget Madsen

Velkommen
Nu er en af årets højdepunkter forbi, og julebasarens mange kasser er pakket væk indtil næste år. Mon ikke selv de
meste gnavne voksner er ved at komme i julestemning? Det virker oplagt med en masse billeder af fra julebazaren, og
det har vi bragt. Endelig har en flyvereprofil - tak til flyverens skytsengel (Stig) og hans søn.
Fællesflyveren afhænger af at flere engagerer sig, så find en ven/forældre/søskende og laver deres profil til flyveren!
/ Duncan

Flyvereprofil
Navn: Emil Bredholt Bahnson
Hvad laver du på skolen? Jeg
går i 6. klasse
Hvor og hvornår er du født? 16.
september 2004 på Skejby
Hvor bor du nu? På
Egholmsvej i Skanderborg
sammen med mor, far, Inger,
Kasper og 6 kaniner
Hvad er din livret? Boller i karry
Hvad er din yndlingsmusik?
Det, der kommer i radioen
Hvad er din yndlingsbog? Harry
Potter, og tegneserien Splint &
co.
Hvad er din yndlingsfilm?
Avatar (den originale film)
Hvad er der ikke mange, der
véd om dig? Da jeg var
halvandet år, trak jeg nogle
løse mursten ud af en mur, med
det resultat, at mine forældre
blev nødt til at rive en hel
tilbygning til vores hus ned.
Hvad er dit yndlingsfag? Sløjd
Har du en hobby, eller går du til
sport? Jeg synger i kor
Yndlingsleg eller –spil? At
bygge biler og maskiner med
Lego Technic
Hvad er det bedste ved
skolen? At man ikke bare
sidder i et gråt klasselokale og
rådner op dagen lang!
Hvad er det værste? At de

fældede alle de gode
æbletræer, der hvor solcellerne
skulle stå
Hvis du måtte få en gratis billet
med flyveren, hvor skulle den
så gå hen? Et sted udenfor
Europa, måske Australien
Hvilket instrument spiller du?
Klarinet. Jeg har tidligere spillet
cello.

Er der en særlig oplevelse, du
vil dele? I
sommerferien
var vi i Elsass i
Frankrig. Vi
ledte efter
borgruiner, og
prøvede at
komme op til en
øde borgruin
oppe på et
bjerg. Men da vi
endelig var
kravlet helt op
ad bjerget, var
ruinen spærret
af!

Andet, du har på hjerte? Alfa
Romeo er den sejeste bil!

/Stig



Ugens gåde: Svaret til sidste
uges gaade om ferie var: juleferie!
(hvis du kan forklar mig hvordan
købe jeg dig en plade chokolade)

Svar:Juleferie

Uges gåde: Vægt

Du har 9 bolde, der ligner
hinanden på en prik. Den ene er
lidt tungere end de andre (men
ser ens ud).

Du må bruge en balancevægt
(gammeldags købmandsvægt
med to skåle) to gange for at
finde den tunge bold.

– Hvordan gør du?

Drengen og Nødderne

... en af Æsops Fabler

En Dreng puttede engang sin Haand ned i en langhalset
Krukke, hvori var gjemt en Mængde Figner og Nødder; han
greb saa mange, som hans Næve kunde rumme, men da
han forsøgte at trække den ud igjen, hindrede Halsens
Snæverhed ham deri.
Da han ikke havde Lyst til at slippe nogen af dem, men
heller ikke var istand til at faa sin Haand ud, saa brast han i
Graad og jamrede bitterlig over sin haarde Skæbne.

En god Ven, som var nærværende, gav ham det vise og
fornuftige Raad: »Tag blot halv saa mange, min Dreng! saa
vil Du let komme ud af det.

Skolens kalender
December:
11./12. kl. 16.00 Julekoncert på
Audonicon.
12./12. kl. 16.30 Julespil i skolens
sal (for offentligheden. torsdag og
onsdag for eleverne )

Juleferien er fra d. 22. december
til og med d. 5. januar 2017.

Send eller ring med indlæg, ris,
ros og kommentar til din
ansvarshavende redaktør
Duncan Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05

Om aftenen var overskolen værter for et
arrangement med en fin tre retters menu og
underholdning. Temaet for festen var godt og ondt.
Værterne var Sofia og Freja, der løbende blev
manipulet af engelen og djævelen. Der var
forskellige indslag. De fleste udført af

overskoleelever
fra Steinerskolen i
Skanderborg, men
der var også et
vist samarbejde
med elever fra 9.
klasse på Silkeborgskolen. Der var lidt
af hvert: Skuespillet "De uheldige tre
konger"; priser til lærerne for årets
smil, hår, idrætsmand, bedste stil,
m.m.; diverse små videoer, quiz med
lærerne, koncert, m.m.

/Bente Foged Madsen

Elevoptræden på Audonicon og
stemningsbilleder fra julebasaren




