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Velkommen grønne adventskrans
med dine lys så hvide,
de har så mild en højtidsglans,
nu er det adventstide.
Det første lys vi tænder,
se blot hvor klart det brænder,
fortæller os, at tiden går,
og julen snart vi får.
-Inget Otzen
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 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Her kommer noen ord til fredagsbladet inn i den stille adventsstund.
Da går vi inn i adventstiden, en tid som bærer med
seg forventninger, ettertanke,
lys og varme. En tid vi alle har
forventninger om skal fylles
med familie, slekt, venner og
et maraton av juleavslutninger. Men hvor blir alt dette
av i år. Hvor blir det av juleavslutningene, juleverkstedet, Lucia, skuespill, julekonsert og det årlige julebordet!!
Slik blir det i år på skolen: Skolen skal for første gang, tror jeg, ha julekonsert. Julekonserten blir ute i skolegården med hele skolen, vi håper at så
mange som mulig kan komme, og ønsker også våre naboer, Haugtussa steinerbarnehage velkommen. Vi lover dere vakker julesang med levende musikk, julestemning med lykter, bål, varme og kjærlighet. Konserten er 17.12,
klokken 17.00 og varer ca 30-40 minutter. Koret ledes av Ane Aasland og Martin Blystad, begge musikere. Martin spiller trommer, piano og fløyte og Ane
synger og spiller fløyte.
Eric Winter og Ane Aasland er i gang med å øve skuespill med
7./8.klasse, «søstrene løvehjerte» og de håper på publikum, men covid-19 legger dessverre mange begrensninger, hvor mange som kan få se teaterstykket
og når det spilles vil dere få informasjon om så fort vi vet mer.
Skolen har tradisjonelt hatt juleverksted for hele skolen hvert år, det blir
juleverksted i år, men uten pepperkakebaking og elevene deles i to, barneskolen og ungdomsskolen blir hver for seg. Datoen for juleverkstedet er fredag
11.12, elevene slutter 14.00 den dagen.
Lucia blir feiret fredag 11.12., samme dag som juleverkstedet.
Siste skoledag er fredag 18.12 og den dagen slutter elevene 12.00, det
er SFO fra 12.00 -16.30. Siste skoledag før jul blir litt annerledes enn normalt, vi
møtes ikke i gymsalen for en felles avslutning, men klassene avslutter hver for
seg i klasserommene.
Da ønsker jeg alle sammen en riktig god helg og god advent, og minner om at 1./2.klasse har adventspiral i hovedfag på mandag.
Anniken
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Oversiktskalender
30.11.
11.12.

Adventspiral. (kun for elevene)
Juleverksted (separat for barne- og ungdomstrinnet) og Luciafeiring. (kun for elevene)
17.12.
Julekonsert i skolegården. Kl 17:00-17:35 (ca). Elevene møter
16:45.
18.12.
Siste skoledag. Avslutning i hver klasse. Skolen slutter kl 12:00.
SFO holder åpent fra skoleslutt.
21.12-03.01 Juleferie. SFO holder stengt.
04.01
Første skoledag.
Vil du ha skolens oversiktskalender på din mobiltelefon eller datamaskin?
Du finner link for å synkronisere kalenderen på forsiden av skolens hjemmeside
(eller du kan lime denne inn i din favorittnettleser på din mobiltelefon, eller
klikke på den: http://aas.steinerskole.no/events/?ical=1&tribe_display=custom&start_date=2020-08-19&end_date=2021-07-01)

Etterlysning:
1. Alle Barbie-dokker som måtte ligge og slenge, enten med eller uten ben/armer er ønsket til Signe-Lise. De skal utsettes for matematiske forsøk som sannsynligvis gjør de så traumatiserte at de ikke kan gis tilbake til opprinnelig eier i
etterkant. Takk for donasjonen.
2. Vi ønsker oss gamle (ikke ødelagte), gensere i alle farger og fasonger og
kvaliteter til årets juleverksted for elevene. Vi skal lage ugly- x.mas sweaters,
slik at elevene skal lage de med tanke på å selv bruke dem, eller gis bort.
De kan gis til Signe-Lise
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 Barnehagen har ordet:
Vi har hatt nydelige dager på Haugtussa, med sol og
rimfrost. I dag var det så mye rimfrost at det
nesten var som snø, og det var fristene for mange barn
å smake på alt det hvite. Litt vinter har vi fått, og det
er vi glade for.
Det ble en fin høytidsstund i dag med adventshage på
Alveland og Blåne. Barna gikk så fint med sine lys, til
lyrespill og sang.
Birgitta Bjørkli kom til oss i år også med sin lyre,
og spilte for oss. En stor takk til Birgitta for de vakre
tonene.
Adventstiden kommer, og vi ønsker dere alle
en god adventshelg.
Hilsen Kollegiet
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