FREDAGSLAPPEN UKE 18
STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN
MAI
Kom mai, du skjønne, milde – gjør skogen atter grønn.
Og la ved bekk og kilde, fiolen blomstre skjønn..

Med våren og mai følger dugnader, og i går ble det avholdt en dugnad på skolen med flott innsats fra alle
frammøtte! Skolen benytter anledningen til å takke hjerteligst for alt arbeid som ble utført. Her er en
hilsen fra FAU-leder Kristina:
Kjære alle foreldre! Tusen takk for en fantastisk inspirerende dugnad i dag, topp innsats og masse masse
god stemning 💚 en gledelig nyhet er at vi i foreldreforeningen får 10000 for å ha ryddet stranda for
strandforeningen!
Deilig mat, god stemning og flotte lærere som også stilte opp!

Vi fikk fikset:
Hyller ol rundt i Gulhuset
Barna sydde
Vi ryddet strandsonen for søppel
Det ble ryddet søppel og kvist i skolegården
Utgangsdøren ble vasket, og dørhåndtak og dører ble «shinet» opp.
Og viktigst av alt: Vi koste oss sammen!
Ydmykt tusen takk til dere alle sammen:)
Det blir ingen dugnad på lørdag 05.05 da raking o.l må vente til skolegården har tørket opp, vi
kommer tilbake med ny dato for dette.
Igjen, hjertelig tusen takk!

Godt mot og god stemning
blant både små og store under
dugnaden på torsdag!

HVA SKJER
Samtale rundt kosthold
+ernæring mm
Skolefri
17.maiarrangement

Når
Man 07.05 (11.20)

Skolefri
Åpen dag/ettermiddag
Enkel matservering/kaffe

Fre 18.05
Tor 24.05(16.30-18.30)

SKOLEFOTOGRAFERING
Månedsfest

Fre. 25.05 (kl. 09:00)
Tor 31.05 (11.20- )

Vårmarkedet

Lør 09.06

Tor 10.05+fre 11.05
Tor 17.05

For hvem/annet
7.-10.klasse (i 10.kl.rommet)

For alle elever, foreldre og
ansatte. Se vedlegg/info!
For de som vil vite mer om
skolen og pedagogikken
1., 4., 7. og 10.klasse
Foresatte, besteforeldre, skolen
for øvrig
Info kommer!

Fra klassene: Hva holder vi på med nå?
1.klasse
2.+3.klasse
4.klasse
5.+6.klasse
7.klasse

8.+9.kl
10.kl

GOD HELG!

Vi holder fortsatt på med kjepphestene våre.
Ferdig med 1 uke om «Biene».
Hovedfagsperiode om «Tømmerfløting». Tur til skogbruksmusèet på Elverum
onsdag i neste uke.
Gresk mytologi, så botanikk fra neste uke.
Uke 2 à 3 med norskperiode hvor de har IKT-faget som fundament. Denne
uken har gått på å repetere temaer fra forrige gang, så hurtigtaster og
tekstbehandling har vært i fokus. Vi har også tatt et nærmere blikk på
tastaturet og sett hva man kan gjøre med knappene, samt sett på noen
forskjellige filtyper.
Avslutter kjemiperioden; norsperiode fra førstkommende mandag.
Avsluttet geologiperioden med prøve i dag; kjemiperiode fra førstkommende
mandag.

