2.+3.klasse er fortsatt i tallenes og regningens verden. I dag var det såkalt «ha-meddag», og de bamsene som ankom skolen, måtte vær så god ha litt skolearbeid de
også, og hva var da mer naturlig enn at de fikk hver sin minikladdebok, og med
påholden penn «skrev» de møysommelig ned regnestykker som ble både riktige og
gale…

7.klasse har hatt sin andre uke med antikk historie. Elevene har blitt kjent med
Cæsar, Pompeius og Crassus, deres triumvirat, Cæsars tokter i det galliske land
og hans kryssing av Rubicon. Vi er også i full gang med vaffelsalg til inntekt for
vår leirskole. Hver fredag selger vi vafler, pizzasnurrer (eller annet) og saft. Her
går det i kundebehandling, praktisk regning og økonomi.
10. klasse arbeider med fysikk i hovedfag. Vi studerer varmelære og grunnleggende
prinsipper om hvordan temperatur påvirker forskjellige substanser. Som en del av
opplegget går vi inn på fenomenet tetthet og betrakter hvordan denne kan beregnes
både praktisk og matematisk.

God helg fra Per-Erik og Kaja!

PROSJEKT «LEVENDE SKOLE»:
I forbindelse med at vi ønsker at skolen skal være mer «levende» etter skoletid og
være et sted der det skjer ulike aktiviteter, blir det som tidligere annonsert en
filmkveld for store og små knyttet til skolen. Med litt pizza til, er det duket for en
hyggelig filmkveld senere i dag.
Det er planlegges også en «åpen dag», og dette skal finne sted på lørdag 17.mars
(12.00-14.00). Følg med – info kommer etter hvert.

INFO ELLERS:
Torsdag 22.02: U-trinnet skal på vinterball på Steinerskolen på Lillehammer.
Fredag 23.02: U-trinnet er invitert med til Hafjell av Steinerskolen på Lillehammer.
Ballet er obligatorisk, men det er frivillig oppmøte i Hafjell. Elevene betaler selv.
Fredag 23.02: Karneval (1-7) her på skolen. Tema kostymer: Sirkus! Her er
mulighetene mange, og man bruker det man har fra skuffer og skap hjemme: Man
kan eksempelvis kle seg ut som klovner, løver, løvetemmere, sjonglører, ballerinaer,
akrobater, ulike dyr som man tradisjonelt sett finner i sirkus mm.
Tirsdag 6.mars kl 12.00- Kulturell skolesekk på kinoen, for hele u-trinnet.

God helg!

