Hurra! Det er 30 år siden steinerskolen etablerte seg på Toten, og
dette – samt at vi har fått nytt bygg for u-trinnet i vinter, skal
behørig feires i uke 39. Det vil bli anledning til å besøke enkelte
klassers undervisning, og ute/inne vil det være ulike aktiviteter som
skatekonkurranse, suppeservering i bålhuset, jam/rockeverksted
mm.
I salen blir det foredrag gjennom uka av bl.a arkitekt Erik Brett
Jacobsen, lege Arne Schjønsby og forsker (og tidligere steinerped.)
Markus Lindholm.
Lærere skal bidra med egne opplegg, og hele uka kuliminerer med
et felles Mikaelspill ute i skolegården. Sett av datoene og kom til
skolen gjennom hele uka. Eget program vil bli sendt ut.

Fra klassene: De aller fleste holder fortsatt på med det de gjorde i
hovedfag ved oppstarten, og trives med det. Men: 8.klasse og lærer
Per-Erik dro onsdag kveld på sauesanking i Åsmarka, og kom blide
og slitne tilbake på skolen nå i ettermiddag, fulle av
friluftsopplevelser av mange slag. De så bl.a merker etter skarpe
BJØRNEKLØR på trestammer….
Mandag 11.09: Foreldremøter i både 9. + 10. klasse kl 17.30.
Torsdag 14.09: Foreldremøte i 5/6.klasse kl 18.00.
Og ellers: Eurytmien er godt i gang for de minste på tirsdager, og vi
er veldig glade for at vi har fått det fine faget tilbake i skolen igjen.
En god nyhet er at også 7-10 vil få eurytmi på torsdager, med
oppstart i uke 41, altså etter høstferien. Dette er vi veldig glade for!
I går kom en gjeng slitne elever, lærere og foreldre tilhørende
Steinerskolen på Grav (Bærum). De hadde gått deler av
pilegrimsleden, og fikk overnatte her på skolen. Straks de hadde
lagt fra seg sekkene, pilte de fleste av dem ned til Mjøsa og badet.

Tenker det var temmelig friskt og sikkert ikke mer enn 5-6 grader.
I formiddag takket de for seg og gikk deretter bort til Skibladner for
å dra med den til Hamar. Hvem vet, kanskje vi sees igjen senere?
Uansett var det et hyggelig besøk å få.

Bilder: Kjekke elever og lærere fra Steinerskolen på Grav

Torsdag 7. september
10.klassingene fikk
oppleve gnistrende spill
og ildfull dans på nært
hold under forestillingen
Fuga-Tango-Fuego!

God helg ønskes fra kontoret!

