Så har nok en uke gått, og dagen i dag er 12:57 timer kortere enn ved sommersolverv. Det
merkes at mørketiden er over oss, men etter hvert går vi mot lysere tider, heldigvis.
Vi vil takke alle som bidro til at julemarkedet forrige lørdag ble så vellykket og hyggelig
som det ble. Dette er virkelig et at høsthalvårets høydepunkter, og det var fint å se de
mange besøkende som kom. Hjertelig takk til dere som stod på før, under og etter
julemarkedet!!
Flere hyggelige ting er i vente. Mandag 04.12 er det tid for den årlige adventspiralen som
starter i salen kl 09:00.
Adventsspiralen er en av årstidsfestene i
steinerskolen, og ved vår skole er den for alle
klassene.
I salen ligger en spiral av granbar, og i midten står
det et tent lys på en forhøyning. Når adventsspiralen
starter, går først en voksen med et lys i et eple inn
i midten av spiralen, tenner lyset og går langsomt ut
av spiralen. På vei ut setter man så fra seg lyset sitt
og fortsetter ut. Så fortsetter elevene å gå, ett av
gangen.
Det hele ledsages av stille musikk. Til slutt er rommet
ganske opplyst. Det er litt symbolikk i dette; man går
inn i midten for å tenne sitt eget lys for deretter å
bringe det ut til glede for alle andre.

Foreldre som ønsker å være tilstede, er hjertelig velkomne til det. Vi ber om at publikum
forholder seg stille slik at vi får til en fin stemning i rommet, og at mobiler settes på lydløst.

Onsdag 13.12 feires Lucia (5.+6.klasse), og onsdag 20.12 er det avslutning i salen (1.-7.) med
julespill. I år er det ikke julespill ved lærerne, men 4.klasse skal ha «Paradisspillet», noe vi
gleder oss til. Mer info om dette kommer etter hvert.

5.+6.klasse arbeider fortsatt med Nordens geografi, og ellers er de andre klassene
beskjeftiget med sine vanlige gjøremål i hovedfag og fagtimer. Etter hvert vil det bli satt av
tid til litt juleverksted, for nå er det ikke mange ukene igjen til jul.
I 7. klasse er første geometriuke av to er forbi. Nå har elevene tatt fatt i passer og linjal, og
med disse redskapene har de konstruert normaler, midtnormaler, oppreist normaler på
enden av et linjestykke, trukket en perpendikulær linje, funnet midtpunktet mellom to
punkt, laget parallelle linjer og ikke minst halvert vinkler. De har også kjent på noen
grunnformer gjennom arbeid med leire.

