Så er snart mars ved veis ende, og fra dager med sol og
skikkelig vårstemning her ute, ble det på torsdag rene
julekortstemningen da snøen lavet ned. Men slik er
våren, det skifter værmessig fra dag til dag, og i
morgen er det allerede april. Vi har igjen èn uke på
skolen før påskeferien, og på fredag 07.04. blir det en
liten påskemarkering for barnetrinnet i salen fra kl
09.00-09.20. Deretter blir det forskjellige
påskeaktiviteter rundt omkring i klassene. 8. klasse har
invitert resten av u-trinnet til påskelunsj på
formiddagen. Fredag 07.04: Minner om at alle elevene
slutter kl 13 den dagen.
Skolen har fått invitasjon til Skolekino-visning av filmen «Barndom» - mandag 24.04
kl 12 sal 1 Gjøvik kino. I invitasjonen står det: «Det er en film som bør ses av alle med
barn, alle som jobber med barn, alle som skal jobbe med barn – og ellers alle andre –
det er rett og slett en flott film!» Dette er kanskje noe for dere foreldre, også?
«Barndom» er en ny dokumentar fra Margreth Olin og er en vakker og poetisk film
der vi får følge 1-7 åringene i Aurora Steinerbarnehage på Nesodden gjennom ett år.
Bill.pris: 50 kr. Påmelding: gjovikkino@gjovik.kommune.no

Fra Fredvika Steinerbarnehage: Invitasjon til foredrag
Vi får besøk av Godi Keller torsdag 04.05 som skal holde foredraget «Alle barn er våre
barn». Skolens foreldre og ansatte er invitert til dette foredraget som foregår i skolens
sal fra kl 18.00-20.00. For de som ikke kjenner til Godi Keller, kan det sies at han er
en kjent pedagog, forfatter og foredragsholder som brukes ikke bare i steinerskolen,
men også andre steder. Foredragene hans handler om barn og unges utvikling, om
livskompetanse og livskriser, om Askeladden og Trollet, om evigheten i øyeblikket,
kort sagt: Om kunsten å være menneske i en tid som av og til lar oss tvile på om det
er mulig. Han har bl.a uttalt at «Pisa-systemet gjør det samme i skolevesenet som en
snøfreser gjør i en frisørsalong.» Nysgjerrig? Velkommen til foredrag!

1. og 2. klasse: 2.klassen jobber med vokaler og konsonanter. Elevene øver seg på å
skrive kjente tekster ned i sine arbeidsbøker. Vi har også lekt oss med billedkryssord,
og det er kjempemorsomt. 1.klassingene sitter og følger med på hva de store holder
på med og vil også lære noen bokstaver. De øver seg på å skrive navnet sitt. Alle har
fått sine egne pulter i 2.klasserommet. Vi har «ringen» ute før vi går inn og jobber.
Vi satser på en påskeavslutning for 1. og 2. klasse neste fredag, og da er det fint om
dere kan sende med barna litt godt til et felles festbord.
God helg fra Tui, Aree og Bente

3. klasse holder fortsatt på med Nils Holgersson og
regning. I regning øver vi med «mente» og dette
holder vi på med fram til påske. Litt
påskeaktiviteter skal vi også ha neste uke.
4.+5. klasse: Vi er godt i gang med
hjemstedslæren, og har holdt på med tegninger av
rommet vårt, huset vårt, skoleveien vår – det var
litt vanskelig å få på plass alle detaljer på et A4ark! - og skolen vår. Vi har tegnet skolen sett fra
skolegården og fra Mjøssiden. Da fikk vi også med
nybygget der u-trinnet holder til. Målet er at vi blir
ferdige med en tegning av skoleområdet sett fra
fugleperspektivet helst før uka er omme.
6. klasse: Vi har nå jobbet med gresk historie i
hovedfag. I den sammenheng har vi gått fra
mytologiene som omhandler skapelsesfortellinger,
og et steg nærmere en mer «reell» historie med fokus på den trojanske krigen.
Elevene har blitt kjent med Helena, Menelaos, Paris, Akilles og Odyssevs. Historien
fortsetter…
8. klasse har invitert resten av u-trinnet til felles påskefrokost på fredag. Uken vil
derfor omhandle innkjøp, planlegging og matlaging – men geometri skal vi også få tid
til!
9. klasse går inn i sin siste uke med samfunnsfag. Vi går påsken i møte med
internasjonale organisasjoner, menneskerettigheter, rettighetslovgivning og
parlamentarismens historie.
God velfortjent helg fra Kaja

U-trinnet var å så den lærerike skolekinoen «Sonita» på Gjøvik kino på tirsdag.
Og på onsdag var u-trinnet å så den flotte musikalen Hairspray på
Musikkfolkehøyskolen Viken.
«Svømmegruppen» fortsetter på onsdag, og etter påske er det da 8 ganger igjen før
svømmeundervisningen er over for dette vårhalvåret.

God helg ønskes alle!

