FREDAGSLAPPEN UKE 17
STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN
APRIL
Endelig april, april. Klinkekuler, barnesmil.
Påskevask og flyttesjau, kaste ball og hoppe tau.
Isen smelter alt i gården, kanskje er den vekk i morgen?
Vekk med vintersludd og is, hoppe tau og paradis.
Vår i parkens gamle greiner, vår i alle rennesteiner.

HVA SKJER
Tur til smaragdgruvene ved
Minnesund
Besøksdag nye
1.klassinger

Når
Mandag 30.04

For hvem/annet
10.kl

Tor 03.05 (09.00-11.00)

Nye 1.kl og deres foreldre

Vårdugnad

Tor 03.05 (15.00-19.00)

Samtale rundt kosthold +ernæring
mm
17.maiarrangement

Man 07.05 (11.20)

Foreldre! Ingen raking; meld inn
prosjekter til Kristina B innen tirsdag
01.05!
7.-10.klasse (i 10.kl.rommet)

Åpen dag/ettermiddag
Enkel matservering/kaffe
Månedsfest

Tor 24.05(16.30-18.30)

Vårmarkedet

Lør 09.06

Tor 17.05

Tor 31.05 (11.20-)

For alle elever, foreldre og ansatte
(info kommer!).
For de som vil vite mer om skolen og
pedagogikken
Foresatte, besteforeldre, skolen for
øvrig
Info kommer!

Fra klassene: Hva holder vi på med nå?
1.klasse
2.+3.klasse
4.klasse
5.+6.klasse
7.klasse

8.+9.kl
10.kl

Vi lager kjepphester!
Avslutte regning/klokka og «Æsops fabler»; begynner med en periode om biene fra neste
uke.
Regning + fortellerstoff fra Gabriel Scotts «Stien» (også kalt «Kristoffer med kvisten»)
Gresk mytologi
Har startet med en norskperiode hvor de har IKT-faget som fundament. Denne uken har de
sett på bildenedlastning og mappestrukturer, med symbolsk tegning av mappetrèets
hierarki. Videre har elevene terpet sine touch-ferdigheter.
8.kl er på lamming i Åsmarka (tor+fre), og 9.kl har kjemi der de bl.a skal skrive om en
kjemiker.
Har geologi, og skal mandag 30.04 til smaragdgruvene ved Minnesund

GOD HELG!
Nb Vanlig skole på mandag førstkommende!

LOPPEMARKED!
I forbindelse med vårmarkedet i barnehagen og Steinerskolen lørdag den 9.juni arrangeres
det loppemarked i skolens gymsal. Til dette ønsker vi følgende:
- pent brukt og rent barnetøy og sko
- pent bruke barnebøker og spill
- pent brukt barneutstyr, f.eks.: hjelmer, skiutstyr, skøyter o.l.
- leker i tre
- finere ting som går under katogorien antikk og retro. Ikke store møbler.
- Pent brukte gardiner og duker
Hvis du eller noen du kjenner har noe av dette liggende som dere gjerne gir bort til
loppemarked, tar vi imot med stor takknemlighet! Dette kan leverès i gymsalen på skolen
torsdag 7/6 mellom kl 16.30 og 18.30 og fredag 8/6 mellom kl. 16.30 og 19.30! Vi har ingen
lagringsplass og har derfor ikke mulighet til å ta imot før.
Men vennlig hilsen
Vårmarkedskomiteèn v/ Siv A. Trogstad

