STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN
Fredagslappen uke 24 – 15.06.18

Forrige uke ble det ingen Fredagslapp da vi ville vente til vårt flotte vårmarked
var over, i tilfelle det var noen fine bilder som det passet å ha med i en
kommende Fredagslapp. En STOOOR TAKK rettes hermed til alle som bidro til
planleggingen av og gjennomføringen av vårmarkedet. Det var utrolig flott
stemning her og mye interessant å se på, smake på og kjøpe – av planter, ting
og tang og lopper.
HVA SKJER
Oslo-tur
Avspasering

NÅR
Tor 14.06 (hele dagen)
Fre 15.06

FOR HVEM/ANNET
8.-10.kl+ kl.l+faglærer.
4.klasse
Elevene og lærerne.

Rydde/grilledag

Onsdag 20.06, ferdig kl 13.00.

Avslutning

Onsdag 20.06 kl 17 i salen.

B-trinn og u-trinn,
lærere og foreldre
10.kl, lærere, foresatte

Planleggingsdag

Egen 10.kl.avslutning på Viken
folkehøgskole 18.30
Torsdag 21.06 (09.00-16.00)

Lærerne/ansatte

FRA KLASSENE
1.klasse
2.+3.kl
4.kl
5.+6.kl
7. klasse
8.+9.kl
10.kl

Siste innspurt med kjepphestene.
Holder fortsatt på med legenden om Frans av Assisi. Litt
repetisjon av regning og tall innimellom.
Tur til Gjøvik gård med omvisning.
Holder fortsatt på med botanikk
De kombinerer geologiperioden sin med leirskoletur til Soleggen i
Lom hvor de er denne uka. De har hittil hatt det veldig fint, og har
nok mye å fortelle om når de kommer hjem/tilbake til skolen.
Avrunding hovedfagsperiode. Oslotur 14.06.
Avrunding periode med linoleumstrykk. Oslotur 14.06.

Neste års lærerkabal er snart klart, og vil bli sendt ut over helga. Vedlagt følger
start- og sluttider for neste skoleår 2018-19. Merk at vi har forskjøvet
starttidspunktet med et kvarter, fra 08.45 til 09.00, og slutter tilsvarende et
kvarter senere. Dette var utfra en ønske fra sentralt hold som koordinerer
skoleskysstilbudet i kommunen.

Steinerskolen
Gjøvik-Toten har en nydelig beliggenhet
Idyllisk
beliggenhet

Hilsen fra FAU-leder Kristina:
Kjære alle foreldre:) Først og fremst, tusen hjertelig takk for innsatsen på Lørdag, det
var herlig å se så mange glade ansikter og kjenne på den fantastiske
markedsstemningen
Dere er topp!
Litt info:
Det vil bli en felles "kaffeavslutning" etter avslutningen i salen på Onsdag den 20, FAU
stiller med kaffe og litt snacks hvis dere ønsker å ta med en kake er dere hjertelig
velkomne til det
Årets vaskedugnad blir 15 og 16 August fra 16-19 for å gjøre skolen klar til skolestart
Ønsker her tilbakemelding om dere kommer på tlf: 95529419 eller
mail: krist.baklengs@gmail.com. Disse dagene blir det servering av middag og sosial
samvær innimellom vaskingen
Ellers ønsker vi tilbakemelding fra nåværende klassekontakter om hvem som vil stille
til neste år, å sitte i FAU er spennende lærerikt og fullt av muligheter til å påvirke
skolehverdagen til barna våre
Hvis det er noen som ønsker å vite mer om hva det
innebærer å sitte i FAU, ta gjerne kontakt! Vi i FAU gleder oss til å samarbeide videre
og med nye som evt. måtte tilkomme
Neste år blir det videre fokus på markeder, sosiale sammenkomster,
steinerpedagogikk, foreldrerollen og samarbeid og kommunikasjon med skolen, vi
gleder oss til å fortsette arbeidet
Ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede ved spørsmål, tilbakemeldinger,
problemer, løsninger eller andre henvendelser
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Lag dere en god uke videre:)
Kristina, FAU leder ved Steinerskolen Gjøvik-Toten.

