FREDAGSLAPPEN UKE 16 – FREDAG 20.04.18 –
STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

I går hadde vi en alldeles flott månedsfest der vi fikk et glimt fra hva de ulike
klassene gjør i eurytmiundervisningen. Det var veldig fint å se hvor flinke
elevene var, og det mangfoldet som ble vist fra de yngste i 2.klasse til
avgangselevene våre.
Vi har heldigvis igjen èn månedsfest i mai, så da er det nye sjanser for
publikum å være tilstede og se.
HVA SKJER
Lamming i Åsmarka
Time med helsesøster

Når
Tor+fre 26.+27.04
Man 30.04 kl 11.20

Besøksdag nye
1.klassinger
17.maiarrangement

Tor 03.05 (09.00-11.00)

Åpen dag/ettermiddag
Enkel matservering/kaffe

Tor 24.05(16.30-18.30)

Månedsfest

Tor 31.05 (11.20-)

Vårmarkedet

Lør 09.06

Tor 17.05

Bilder fra månedsfest med eurytmifremføring:

For hvem/annet
8.klasse + kl.lærer
7-10.klasse. Tema:
Kosthold, ernæring mm
Nye 1.kl og deres forelde
For alle elever, foreldre og
ansatte (info kommer!).
For de som vil vite mer
om skolen og
pedagogikken
Foresatte, besteforeldre,
skolen for øvrig
Info kommer!

Eventyr og legender kan
bli levende og lever i oss

The five star

Og ellers:
Onsdag 18.04 denne uka hadde 7-10.klasse besøk av Nan Inger (politiet) og
prosjektleder Stig Morten Seierstad, og disse holdt et flott foredrag for elevene.
Foredraget handlet om medmenneskelighet, menneskemøter, rusproblematikk på et
generelt grunnlag, samt utfordringer store barn og ungdom står overfor i dag. Elevene
var svært positive i etterkant, og ikke minst opplevelsen av det faktum at voksne
utenifra er engasjert i skolen vår.
Fokus fra Nan Inger og Stig Morten Seierstad var at vi er en skole som elevene må
være stolte av, nettopp fordi vi evner å se barnet/ungdommen. Samarbeidet med
foredragsholderne fortsetter framover. Dette er positivt og bidrar til forebyggende
arbeid og samhørighet!
Nå er det vår, snart 17. mai – og det er tid for den årlige vårdugnaden. Den finner sted
torsdag 03.05 fra 15-19 og lørdag 05.05 fra 11-16.
GOD HELG!

