FREDAGSLAPPEN UKE 35 – 01.09.17 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN
Så er snart 2 uker av skoleåret gått, og sommeren er definitivt forbi. Dagen i dag – fredag 01.09 - er
04.58 timer kortere enn ved sommersolverv, og høsten står foran oss. I en fagtime forleden snakket
vi om årstider, og da kom det spontant fra en elev at høsten var den årstiden hun likte best, for da
var lufta så mye klarere og det var fine farger på høstbladene…
Vi har mye spennende foran oss i tiden som kommer, blant annet skolens jubileumsuke i uke 39
(uka før høstferien). Da skal det markeres at det er 30 år siden steinerskolen etablerte seg på
Toten, samt at vi har fått et fint bygg til ungdomstrinnet. Det blir program med forskjellige
tilstelninger på skolen med bidrag fra lærere og elever, og det blir musikk, kafe og eksterne
foredragsholdere på kvelden. Undervisningen går som normalt hele uka, og fra midt på dagen er det
åpen undervisning i utvalgte fagtimer gjennom uka. Fredagen avsluttes bl.a med det årlige
«Mikaelspillet» der elever og lærere er med. Program blir sendt ut over helga, så her er det bare å
krysse av i kalenderen!
Tirsdag 12.09 kl 17.30-18.45: VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE FOR NYE FØRSTEKLASSINGER I
GULHUSET. Representanter fra skolen vil være tilstede, og det blir enkel kaffeservering.

Barn/småsøsken må gjerne være med, og et eget opplegg vil være klart for dem.
Glimt fra enkelte klassetrinn:
2.og 3.klasse
Vi har startet opp med formtegning, og har såvidt begynt å lære store og små bokstaver. De eldste
skriver og leser tekster fra tavla.
4.klasse:
Holder på med en ur-yrkeperiode, bonden. Der hører vi om det som foregår på en gård og om ulike
gårdsdyr.
5.+6. klasse:
Holder på med Norgeshistorie i sin hovedfagsperiode.
7.klasse:
I sjuendeklasse har vi hatt en rolig start, vi har pusset bort «sommerrusten» fra skolerutinene våre,
og sakte arbeidet oss frem til det gode, gamle kjente. Vi har startet første hovedfagsperiode med
gresk historie, med fokus på noen sluttmomenter som vi ikke fikk dekket i fjor, før vi begir oss ut på
fortellingene om Alexander den Store. Enorm glede av å begynne dette nye skoleåret! For den andre
skoleuka vår har vi hatt våre siste stunder med gamle Hellas. Elevene har blitt kjent med to greske
motpoler, Sparta og Athen. De har sett hvordan disse to bystatene påvirket sine borgere, og hva de
verdsatte. Vi har sett på kampene mellom de frie hellenske byene og det mektige Perserriket.
Grekerne har kommet seirende ut, neste steg er å se på en av de mest berømte skikkelsene fra
antikken, Aleksander den Store.
8. klasse: Holder på med historie der de fordyper seg i de store oppdagelsesreisende.
9.klasse har en håndverksperiode, og 10.klasse har biologi.
Eurytmi: Barnetrinnet har nå hatt sin første eurytmitime denne uka, og vi gleder oss til neste ukes
eurytmitimer. Ny eurytmilærer er Beathe Disington. Vi arbeider ellers intenst for å få til et
eurytmitilbud også for u-trinnet, og håper på en snarlig avklaring her.
Minner ellers om at de gjenglemte klærne som ikke er blitt hentet innen i dag, blir fjernet/gitt
bort/kastet på mandag førstkommende (viser til utsendt mail tidligere).
GOD HELG
ØNSKES FRA SOLVEIG PÅ KONTORET OG SYNNØVE EIDSVOLL

