JUBILEUMSUKA
Så er jubileumsuka for uke 39 over, og vi kan se tilbake på en travel uke fylt
med ulike aktiviteter og program. Oppstarten til uka skjedde på forrige søndag
med kakebakekonkurranse, og det var et imponerende skue i salen med
mengder av kreative kaker i alle slags fasonger. Her var det virkelig mange
flotte bidrag! Førstepremien gikk til en kake formet som "Gulhuset". Alle er vel
kjente med programmet for uka, men vi nevner et utdrag her: Mandag var det
foredrag med Arne Schjønsby om oppstarten av steinerskolen på Kapp. Tirsdag
var arkitekt Erik Brett Jacobsen i nybygget og holdt foredrag om nybygget og
arkitektur. Torsdag kveld var det flere som tok seg en tur til salen for å høre på
foredraget til Markus Lindholm, som tok for seg hvordan fremme undring og
nysgjerrighet i barndom, skoleverk og forskning. I jubileumsuka skjedde det
noe hver dag, og uka ble avsluttet fredag formiddag med et felles
Mikalspill ute i skolegården der elever og lærere bidro.
Skolen har i løpet av uka fått fine gaver i anledning jubilèet: Fra Steinerskolen
på Hedemarken var det et flott bilde med motiv av hus, fra Steinerskolen på
Lillehammer et stort tre som vaktmesteren skal plante ved nybygget, og fra
FAU nok et flott bilde(husmotiv) lagd av en lokal kunstner. Vi sier tusen
hjertelig takk for de fine gavene! Så vil vi også takke alle de som var med på
planleggingen og gjennomføringen av uka og sto på for at ting skulle være i
orden. Tusen takk!!
Og som om det ikke var nok, hadde vi et kort morgenbesøk av selveste
ordføreren på mandag morgen, og han skulle gi oss en pengesum vi kunne
bruke på det vi ville. Det ble et hyggelig møte, og han viste stor begeistring for
nybygget vårt.
Vi vil ellers takke FAU/foreldrene som bidro på høstdugnaden forrige uke for
flott innsats. Det er veldig godt for skolen å ha et driftig og oppegående FAU
som er et positivt støtteorgan for vår virksomhet.
Etter høstferien starter en etterlengtet eurytmiundervisning for 7-10.klasse på
torsdager, og eurytmilæreren heter Marie Wabnitz. Hun var innom skolen
forrige torsdag og fikk møte både elever og lærere.
VEL OVERSTÅTT HØSTFERIE TIL STORE OG SMÅ!
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