Jubileumsuka nærmer seg med stormskritt, og vi er spente og forventningsfulle på det
som skal skje.
Uka avslutter med det årlige «Mikaelspillet» som denne gangen foregår i hagen
bortenfor huskestativet. De ulike trinnene bes kledd i en bestemt farge klær, og vi ber
foreldrene om hjelp til å lete i skuffer og skap til å finne noe som kan passe
(ensfarget); henv klasselærer hvis dere lurer på noe:
1+7.klasse: Gult
2+3+10. klasse: Blått
4+8: klasse: Oransje
5+9.klasse: Grønt
6.klasse: Rødt

Fra klassene:
5.+6: I perioden med norgeshistorie har vi nå hatt siste uke med norske konger. Vi har
hørt om blant annet Olav den hellige og Magnus Berrføtt, og om hvordan vikingene
herjet rundt i verden. Fredag var vi på vikingtokt på Kapp hvor vi fikk være med på å
oppleve hvordan vikinger levde.

7. kl: «Alle veier fører til Roma», vi er godt i gang med å bli kjent med dette
ordtaket. Opphavet til tvillingbrødrene Romulus og Remus, omstendighetene
som førte til de første murblokkene plassert av Romulus, og vi har blitt kjent
med bakgrunnen til de første innbyggerne av Roma. Videre hadde
sjuendeklasse gleden av å bli med på de årlige Olympiske lekene. Dette er et
arrangement som blir gjennomført i regi av Hovseter Steinerskole. Det tok sted
i Frogner Stadion, og det var hele 200 atleter som deltok fra steinerskoler fra
hele Østlandet. Grenene elevene fikk bryne seg på var bryting, lengdehopp,
60m sprint, diskos (lærball med slynge), spyd (kast av 90g medisinball) og en
frivillig marathonsøkt. Vi hadde en strålende dag med glade elever. Etter
lekene besøkte vi Vigelandsparken før turen endelig tok oss til Gjøvikbanen.
8.klasse: Starter opp med biologi fra uke 38
9/10.klasse: Begynner med en dramaperiode.
Og ellers:
Tirsdag 24.10:
Årsmøte i FAU kl 17 i Gulhuset.
Tilsyn fra skolens side:
Vi minner om at tilsyn på skolen for elevene på morgenen er fra kl 08.30.
Voksenperson på morgen-sfo har kun tilsyn med de barna som er på SFO.
Dette til orientering.

