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Mikaelibønn (av Frode Barkved)
Når natten faller på min seng
Og over hus og hytter,
Da rider over himmeleng
En stjernekranset rytter.
Det er St. Mikael så god
Som stjernesverdet løfter
Mot dragen som med skarpe klo
Spyr flammer mens den snøfter.
Så sving ditt sverd St.Mikael
Til solen tenner dagen!
Og la meg i din strid ta del,
Og overvinne dragen.
Du erkeengel Mikael
Som kjemper hele tiden;
Må motet leve i min sjel
Når jeg drar ut i striden.
WWW.aas.steinerskolen.no
len.no

aas@steinersko-

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Da er det bare å takke
for en fantastisk start på
det nye skoleåret!! Vi går
inn i høstferien med en
fantastisk uke bak oss, rik
på opplevelser.
Forrige fredag var det
høstfest på skolen med et
makeløst teater satt opp
av 9.10.klasse, fulgt av
7.8.klasse som resiterte Daidalos og Ikaros eposet, og ikke for å glemme maten og stemningen etterpå. Lørdag hadde vi høstmarked på skolen, med salg
av produkter fra hagen, eplekake, sveler, bålkaffe og informasjon rundt
1.klasse. Det var sol, vakkert høstvær og mange som koste seg. Mikaelstiden
står for døren og tradisjon tro har vi øvd på Mikaelsspillet i fire uke, og i går
kveld braket det løst. Til tross for at værgudene hadde sendt oss mye vind, ble
det makeløst. Thorbjørn har holdt i spillet, satt opp øvelsestider til oss, skrevet
om manus og samarbeidet godt med klasselærere og musikere. Ane har
sunget oss opp, og Martin har holdt i orkesteret med fløyte og trommer, det
låt bra, alle kunne sangene både store og små, og alle kunne sine replikker
som ble fremført høyt og tydelig!! Så tusen, tusen takk til elever og lærere!!
Da skolen startet igjen i høst var det fire lærere som hadde takket for seg. Det
er rart og trist når noen slutter, de var en del av vårt kollegiet og nå er de
borte. Bernhard med sin spiritualitet, Åshild med sin musikk, Tabita med sitt alltid engasjement i elevenes psykososiale skolehverdag, og Lise med sitt milde
møte med de elevene som trengt litt ekstra i undervisningen. Etter en nødvendig opprydding av kontraktene dette skoleåret, valgte Lise, Åshild og Tabita å
takke for seg. De fikk alle nye kontrakter som samsvarte med deres kompetanse, og tilbud om å ta utdannelse for å få undervisningskompetanse. Vi ønsker Bernhard, Åshild, Tabita og Lise lykke til videre og takk for alt de gav og
gjorde for elevene på skolen.
Da gjenstår det bare for meg å ønske alle en riktig fin høstferie og på gjensyn
etter høstferien.
Vennlig hilsen Anniken
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Oversiktskalender
28.09-02.10. Høstferie. SFO åpent ved behov. NB: Husk påmelding.
06.10
Foreldrekurs i bruken av iSkole.
Påmelding til Thorbjørn på thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no
09.10.
Motsprøver. MERK! Ny dato
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.
11.12.
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
skoleuken
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 Barnehagen har ordet:
Mikaelstiden
Den 29. september er det Mikaelsdagen. Dagen var markert i vår kalender,
i tidligere tider som «Mikkelsmess». På Haugtussa har vi Mikaelsfest på
Alveland og Blåne. Bildet på Mikaels kamp med dragen, er motivet for festen,
og barna blir riddere med sverd som kjemper mot dragen, og redder prinsessen.
Vi øver på å være modige, og vi smir vårt sverd og synger:
I en smie hvor det gløder jern,
og det spruter ild, vi synge vil.
Gang på gang, hele dagen lang
høres smedens sang og hammerklang.
Etter høstferien starter Alveland og Blåne med
forberedelser til Mikaelsfesten som er 16. oktober.

Haugtussa 30 år !
Det er 30 år siden Steinerbarnehagen i Ås ble startet,
og i fjor høst snakket vi mye om hvordan vi skulle
feire det. Det blir ingen jubileumsfest som vi hadde tenkt,
pga. situasjonen vi har, men vi har sendt en hilsen til alle som har arbeidet
i barnehagen, og vi har som flere av dere sikkert har lagt merke til
dekorert det store vinduet på allrommet vårt.
Vi tenker på alle som har bidratt til at Haugtussa har blitt 30 år,
og vi takker også dere foreldre for at dere har valgt Haugtussa
for deres barn, og for at dere bidrar til at Haugtussa Steinerbarnehage
kan gå inn i sitt 31. år !
Vi ønsker dere alle en god helg
og gode høstferiedager.
Hilsen kollegiet
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