Innblikk i første klasse på steinerskolen.
Hver måned får foreldrene i første klasse et innblikk i hva vi gjør i første klasse. For selv
om første klasse på steinerskolen er preget av mye lek, har vi også aktiviteter som trener
både hode og hånd. Vi vil gjerne gi dere et innblikk i hva vi har gjort i november. 😊

Vi startet november med
lanternefest.
Det var hyggelig å møte de spente
barna som alle hadde laget så flotte
lanterner.
Lanternefesten er en av de aller
mest stemningsfulle festene som er
på Steinerskolen, og et så kraftig
symbol.
I mørketiden er det godt å tenne et
lys for å minne oss selv på at
mørket ikke varer evig.
Lanternene barna lagde lyste så fint
i mørket. Takk for en fin markering i
høstmørket.

I håndarbeid denne perioden har vi utforsket ulla.
Barna har fått tove sitt eget
sitteunderlag som de bruker når
de skal lytte på eventyr, og vi
kommer til å ta dem med på tur
slik så vi har noe varmt å sitte på
når vi spiser maten vår.
Det ble ingen bilder under
prosessen, men jeg tok bilde av
sluttresultatet.
Barna er veldig stolte av arbeidet
sitt, og det med rette!

Turene denne mnd har stort sett gått til
samme plass som før, men forrige fredag
dro vi med barnehagen til Eiktunet.
Vi tok bussen opp, og barna fikk boltre seg
fritt på de store snødekte jordene på
oversiden av friluftsmuseet.
Det var en fantastisk tur med gnistrende
vintersol, og det ga definitivt mersmak, så
dit vil vi nok dra flere ganger.

Det var jo som dere vet julemarked forrige helg, og vi hadde en pepperkakebakekveld med
foreldre på ettermiddagen onsdagen før. Jeg synes det var veldig hyggelig å gjøre det på
denne måten, og så koselig at barna fikk være med, og ikke minst takk til de flinke
storesøskene som pyntet så fint. Jeg så flere med pepperkake i hånden på lørdag, så det
falt nok i smak.

Torsdag etter dugnaden hadde vi invitert fadderne våre på pepperkakebaking. Det var
kjempekoselig, og fadderne var veldig glade for å få være med fadderbarna sine.

Det ble også på en måte startskuddet vårt for adventstiden som skal fylles med
julerelaterte aktiviteter som garantert setter julestemning.

Med ønske om en fredfull advent,
Christina, 1.klasselærer

