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Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.

WWW.aas.steinerskolen.no

aas@steinerskolen.no

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Først og må jeg med disse ordene i
fredagsbladet takke for en fantastisk
innsatt fra foreldrene på dugnaden på
lørdag. Tusen, tusen takk!! Vi fikk malt
skolebygningen som nå skinner mot oss, og
i skolehagen er det ryddet opp.
Denne skoleuken og skoleukene framover
vil være preget av to temaer, det ene er
Mikaelsspillet og de nasjonale prøvene.
Denne uken har vi tatt de nasjonale prøvene i engelsk og forrige uke var det
norsk, og til uken blir det nasjonale prøver i matematikk. De klassetrinnene som
har nasjonale prøver er 5., 8. og 9.klasse.
Vi startet denne uken med fellesøvelser rundt Mikaelsspillet. På mandag
hadde vi en ildsjonglør på skolen som skal hjelpe de eldste elevene inn i
Mikaelsspillet. Klassene øver sangene i spillet i hovedfag og i koret.
Mikaelsspillet kan alle komme å se torsdag 23.09. klokken 19.00 på skolen.
Stykket spilles ut i skolegården.
Neste fredag er det høstfest på skolen, 1./2.klasse skaffer grønnsaker og står
for matlagingen, 9./10.klasse viser skuespill for hele skolen, og er vi heldige blir
det også et bidrag fra flere klasser. Dagen avsluttes med suppe i skolehagen.
Minner om foreldremøtet til tirsdag 15.09
1./2.klasseforeldrene møter klokken 18.00 i eurytmisalen.
4./5./6.klasseforeldrene møter klokken 18.00 i gymsalen
7./8.klasseforeldrene møter klokken 19.30 i gymsalen
9./10.klasseforeldrene møter klokken 19.30 i eurytmisalen.
Alle elevgruppene må velge klasserepresentanter, en av disse
representantene sitter blant annet i FAU, det må også velges
julemarkedsrepresentanter.
Minner også om at vi lørdag 19.09 klokken 12.00 -14.00, skal ha høstmarked på
skolen med produkter fra skolehagen, og informasjon om 1.klasse.
Minner også om at det er høstferie i uke 40, SFO er åpent hele høstferien.
Da gjenstår det bare og ønske alle en riktig fin fredag og helg.
Anniken
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Oversiktskalender
15.09.

Fellesforeldremøte. Se daglig leders innlegg ovenfor for flere
detaljer rundt oppmøtetidspunkt for hver klasse.
18.09.
Høstfest
19.09.
Høstmarked i skolehagen 12:00-14:00. Inkl informasjon om 1.klasse
24.09.
Mikaelsspill fremført av hele skolen, kl 19:00.
25.09.
Motsprøver (halv skoledag, elevene slutter kl 13:00)
28.09-02.10. Høstferie. SFO åpent ved behov. NB: Husk påmelding.
22.10-24.10. Steinerskolenes Felleslærestevne. Elevene har fri. SFO åpent ved
behov. NB: Husk påmelding.
29.10.
Månedsfest i 1.fagtime (11:10-11:55)
12.11.
Lanternefest kl 18:00
21.11.
Julemarked (vil sannsynlig utgå grunnet covid19-pandemien. Mer
info følger snart).
20.11.
Adventspiral.
12.12.
Juleverksted og Luciafeiring.
18.12.
Siste skoledag. Skolen slutter kl 12:00. Kan endres hvis
julemarkedet utgår. Mer info kommer.
21.12-03.01 Juleferie. SFO holder stengt.
04.01
Første skoledag.

Glimt fra uka

Til venstre: Fra besøk av flammeakkrobaten Bea på mandag. Sammen med elever
fra ungdomsskolen skal hun øve inn noe nytt til Mikaelsspillet.
Til høyre: 4.-6.klasse lærer sjonglering. De eldste elevene fikk også forsøke seg på litt
sjonglering.
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Digitalt kurs: Hvordan bruke iSkole (for foreldre)
Tirsdag 8.september skulle jeg avholdt et kurs for foreldre i bruk av iSkole.
Grunnet akutt sykdom måtte jeg dessverre avlyse kurset. Jeg vil komme
tilbake til ny dato i neste nummer av Fredagsbladet.
Ønsker dere alle en riktig god helg,
hilsen Thorbjørn

☺☺☺Fritidshjemmet

har ordet

Husk å melde ifra til Haldis om du har behov for plass i høstferien på SFO!
NB: SFO holder åpent hele høstferien ved behov.

 Barnehagen har ordet:
Det har vært høstfest på alle avdelingene i dag,
og barna har gledet seg over alle frukter, grønnsaker
og korn som er bragt i hus.
På Blåne og Alveland har det vært eventyr om «Kong Melon
fra lysets land», og det har vært sangleker, og vafler.
Vi ser tilbake på en hyggelig festdag på Haugtussa.

Dugnad lørdag12. september kl. 10. 00- 15.00
Vi ser fram til dugnaden i morgen, og vi håper på
en god arbeidsøkt.
Velkommen til dugnad !
God helg til dere alle.
Hilsen kollegiet
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