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Februar er årets andre og korteste måned med bare 28 dager. Februar betyr
renselse. I Norge i norrøn tid ble februar kalt Gjømåned etter gudinnen Gjø.
Senere, faktisk helt frem til 1827, sto det blidemåned i almanakken. Det var det
hyggelige navnet til februar fordi dagene ble merkbart lengre.
3. februar er Blåsmesse! Dette er en minnedag for den hellige Blasius, og merke i
primstaven er en bispestav. Blasius var lite kjent i Norden, og navnet ble
derfor satt i forbindelse med verbet å blåse.
Det ble sagt at vinteren kunne blåses bort denne dagen!
Skolen minner om at foreldremøter og andre treff som holdes utenom skolens regi
skal holdes et annet sted enn i skolens lokaler.
Fra klassene:
2. klasse: Vi takker for et fint møte og ønsker velkommen til nytt foreldremøte torsdag
9. februar klokken 16.30-18.00.

Vel møtt og god helg!
3. klasse har lese og skriveperiode. Fortellerstoffet er samiske eventyr og fortellinger.

God helg fra Mariann
4./5. klasse: Neste uke starter vi opp med en regneperiode og denne varer frem til
vinterferien. Da skal vi arbeide videre med de fire regneartene og mål og vekt. Vi
fortsetter da med Det gamle testamentet. Ny periode med norrøn mytologi kommer
etter vinterferien. Minner en gang til om at elevene må ha med seg lesebok på skolen.
NB: Minner også om foreldremøte torsdag 9/2-17 kl. 18-19. Vel møtt!

God helg fra Hanne
6. klasse: Vi er i gang med å se på den Egyptiske verdenen. Denne uken har vi fokusert
på hvordan de beskrev verdensskapelsen, og forholdet mellom noen av deres guder:
Osiris, Isis, Seth og Horus. Neste uke vil vi se på solens bane ifølge egypterne.

God helg fra Mario

Ungdomstrinnet: Vi synger for tiden «Come Together» av Beatles sammen hver
morgen. I hovedfag denne uka har 8. klasse sett på himmellegemer i

astronomi, 9. klasse har jobbet med påvisning av sukkerarter i kjemi og
10. klasse har forsket på befruktning, kromosomer og DNA i biologi.

God helg!
Styremøte blir tirsdag 07.02. kl. 18-20!

Beskjed fra vårmarkedskomiteen:
Vi er nå i gang med planleggingen av Vårmarked, 20. mai. Vi oppfordrer alle til å
tenke gjennom hva de liker å gjøre og hvilke ressurser som finnes. Alle må bidra,
og det er kjekkest å gjøre noe man føler seg god på. Alle kan noe. Ta kontakt med
vårmarkedsrepresentant i din klasse, og meld deg på; Kaffe, leker, salg av brød,
planter og steiner, baking, underholdning, musikk, plakatskriving, lyd, økonomi,
rigging opp og ned, marionetteteater, ansiktsmaling osv…
Vi ønsker å få frem mest mulig av det som steinerpedagogikken står for i
alle aktiviteter. Derfor ta et frø, plant det sammen i jorden, sett det i
kjøkkenvinduet, stell godt med det og se hva som skjer med deg/dere på veien til
vårmarkedet. Feks. tomater, squash, gresskar, agurk.
Vennlig hilsen Liv Stine, mor i 3. og 9. klasse
"Pedagogisk hjørne": Fortellerstoffet i 6.klasse.
Stikkordet her er "ur-kulturene". Sagn og saga (i 5.kl) forvandles nå til faget historie
siden nå omrisset av menneskehetens historie skildres gjennom de store, tidlige
kulturer i India, Persia/Babylonia, Egypt og antikkens Hellas. Menneskehetens
utvikling hvor den langsomt forbinder seg med den jorda som den lever på og av, blir
nå billedliggjort gjennom myter, historiske skikkelser og naturgrunnlaget. Det
"himmelvendte" indiske folket kan nærmest plukke sin mat fra trærne og trenger
knapt tak over hodet. I Persia derimot er det kaldt i nord og varmt i sør, og her
oppstår jordbruket og menneskene blir bofaste. Egypt er utenkelig uten elva Nilen.
"Egypt er Nilens gave" sier den berømte historikeren Grimberg. Den greske naturen
skildres, spesielt i sammenheng med polaritetene Sparta og Athen, samt
beliggenheten landet har i Middelhavet. Forholdet mellom det enkelte individet og
større sosiale sammenhenger påpekes og blir et tema i årene framover.
Et lite innblikk i astronomiundervisningen i 8. klasse:

