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Oktober
Disse brådjupe kveldene om høsten
når håen rimer over engene
og måneskinnet ligger som
en snirklet gammel urnøkkel av gull
midt i en sølepytt i hjulsporene på vegen.
Et traneskrik går vilske i skogen,
der lukter blod og is i vinden,
– du er så higende nær ei lykke at
hele Atlanterhavet av sorg i verden
skiller deg fra den.
-Hans Børli
WWW.aas.steinerskolen.no
len.no

aas@steinersko-

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Nok en uke har passert og vi er kommet
til fredagsettermiddag. Kanskje ukas fredeligste timer. Denne uken har vi fått
sluttført arbeidet med å rydde opp i bedene foran inngangspartiet på skolen.
Planen er å få plantet klatreroser foran
lærerværelset og sette løk og stauder i
SFO hagen. Vi har så smått startet med å
servere varm lunsj i skolegården på onsdagene. Det er koselig, lærere og elever
samles rundt bålet til en matprat. Fredagsvaflene som jeg serverte i fjor har
jeg ikke klart å komme i gang med, men
med tid og stunder kommer det nok litt
sveler av og til på fredagene.
Grunnet korona, er det mye fravær blant elever og lærere. Skolen plikter til
enhver tid å sørge for et forsvarlig opplæringstilbud. Det vi gjør så langt er at
eleven får undervisning på teams på skolen ved lærerfravær. Ved elevfravær
kommer vi til å streame undervisningen. Vi jobber med å få trådløst nett og
pc i alle klasserommene slik at vi kan streame undervisningen ved elevfravær.
Da vil eleven hjemme kunne gå inn på teams via sin elevmail å følge undervisningen direkte.
Elevene vil utover denne måneden få kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matte. Vi vil også i løpet av
denne måneden ha trivselsundersøkelser.
Det begynner å bli kaldt og mørkere, vi nærmer oss
vinteren og det er tid for å lage lanterner og forberede oss for lanternefest. 1. og 2.klasse har begynt å
lage lanterner. Elevene har malt vakre høstbilder som nå er oljet og klare for å
bli montert med bånd, bunn, håndtak og lys. Selvsagt har vi så smått begynt
å øve på sangen som hører til. Vi gleder oss til en stemningsfull lanternefest.
Denne uken har 7./8.klasse avsluttet sin periode med de store oppdagerne,
9./10 har avsluttet sin periode med matematikk, 4./5./6. har avsluttet sin periode med norsk, og 1./2.klasse fortsetter med å oppdage sammenheng mellom tall og mengde.
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Minner om felleslærestevne fredag 23.10, elevene har fri. SFO er åpent fra
7.30 -16.30 for 1. - 4.klasse. Elevene har ikke fri 22.10 som tidligere annonsert.
Endring i felleslærerstevnets program grunnet corona.
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god helg.

Anniken

Oversiktskalender
23.10

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.
Julemarkedet er i år avlyst
30.11.
Adventspiral.
11.12.
Juleverksted og Luciafeiring.
18.12.
Siste skoledag. Skolen slutter kl 12:00.
21.12-03.01 Juleferie. SFO holder stengt.
04.01
Første skoledag.
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Glimt fra skoleuka
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 Barnehagen har ordet:
Mikaelsfesten på Blåne og Alveland ble vel overstått i dag,
og for oss voksne gjorde det et sterkt inntrykk
å oppleve alle barna i ridderkapper og stjernebånd.
Med enkle tresverd som er malt med «sølv og gull»
vandret de rundt «drageberget», og sang Mikaelssanger om å ha
mot og kraft til å kjempe mot dragen.
Etterpå var det fortelling om prinsessen som ble reddet
fra dragen av Mikaels ridder, ridder Georg.
Barna spiste godt etter alle opplevelsene, og i dag
var det fest med boller til formiddagsmat! På Blåne
var det boller med rabarbra syltetøy og på Alveland
fikk barna boller som det var laget en sverdform av melis på!
På Haugtussa gleder vi oss over solrike høstdager,
og all frodig utelek.
Vi har i dag hatt en fotograf hos oss som har tatt en del bilder
til det felles tidsskriftet for Steinerbarnehager og Steinerskoler.
Bildene som er tatt har mest fokus på håndlagde treleker. Matthew
som arbeider hos oss lager mange leker, klatrestativer og balanseleker,
til bruk både ute og inne, og dette er til stor glede for barna.
Det er fint å kunne formidle noen bilder til tidsskriftet- Steinerbladet.
Sissel som arbeider på Veslemøy har tatt initiativet til dette, og det er
vi glade for, at mange kan få se bilder fra Haugtussa.
Vi ønsker dere alle en God helg.
Hilsen kollegiet
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