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FREDAGSBLADET
Skoleåret 2020-2021
22.01.21
Nr. 20
En rund liten snømann,
Med en gulrot-nese så flott,
Fikk en dag besøk av en kanin,
Som var på vei til et slott.
Kaninen var så sulten,
Og det rumlet sånn i magen,
Så ville du tro meg om jeg fortalte,
At nå står det en snømann uten nese i hagen?

aas.steinerskolen.no

aas@steinerskolen.no

 Skolen har ordet:
Fra daglig leder
Da er det tid for noen
ord til fredagsbladet. Sist
fredag når jeg skrev til
dere kunne jeg med
glede si at skolene var
tilbake på gult nivå og
at ungdomsskolen
kunne komme tilbake
på skolen, men vi har
ikke før fått elevene tilbake på skolen med fysisk undervisning i alle
klasserommet før en ny
melding tikker inn og vi får beskjed om at hele Nordre Follo stenges ned grunnet smitteutbrudd av det muterte Covid-19 viruset. Mange av våre elever og
lærere bor i Nordre Follo og derfor har vi besluttet at hele skolen skal ha hjemmeundervisning mandag og tirsdag kommende uke. Vi er ganske god på digital undervisning nå slik at dette skal gå bra, timeplanen vil gå som normalt i
de fleste klassene bortsett fra i 1./2.klasse. Viktig å lese ukeplanen nøye og
møte opp på teams til riktig tid.
Det har vært noe uklare meldinger angående hvor mange dager nedstengningen i Nordre Follo skulle være, men vi kommer tilbake til dette etter pressemeldingen i dag, men håper selvsagt å åpne i løpet av de første dagene i
neste uke.
Denne uken har 1. og 2. klasse jobbet med bokstaven Æ og bildet til bokstaven Æ, vi har både tegnet den i silkeboka og malt den. 4./5./6.klasse har en
spennende og variert periode nå med rollespill, tur, matlaging og rytmer.
9./10. klasse har en engelskperiode med temaet «Romeo og Julie», mens
7./8.klasse har en periode med regning og data.
FAU og skolen jobber med å få på plass et foreldremøte i mars, og jeg jobber
samtidig med å få til et felles foreldremøte med 1./2.klasse og de nye søkerne
til 1.klasse 2021.
Skolen har tradisjon tro hatt en sirkusuke hvert år i uke 7. Vi håper vi kan opprettholde denne uken, men det spøker nok for sirkusuken også om denne
pandemien fortsetter.
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god helg.
Anniken
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Oversiktskalender
NB: Grunnet den pågående pandemien vil det kunne komme små og store
endringer. Oversiktskalenderen bør derfor anses som veiledende. For de mest
usikre prosjektene / arrangementene i «nær» fremtid, vil vi merke med «NB:
Forbehold om endringer grunnet pandemien».
15-19.02

Prosjektuke (Sirkus).
Forestilling torsdag 18.02 kl 17:30-18:30
Forestilling fredag 19.02 kl 10:30-11:30
NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien
22-26.02
Vinterferie (uke 8).
SFO holder åpent ved behov.
Husk påmelding / melding av behov i god tid til Haldis.
26.03
Påskeavslutning.
29.03-05.04 Påskeferie.
06.04
Påskefrokost(første skoledag etter påskeferien).
NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien.
13.04
Foreldremøte (overgang barnehagen til skolen)
29.04
Månedsfest (glimt fra undervisningen) 1.fagtime kl 11:10-11:55
08.05
Vårdugnad (kl 10:00-16:00)
13.05
Kristi himmelfartsdag. Undervisningsfri
17.05
Nasjonaldagen (opplegg på skolen)
NB: Forbehold om endringer grunnet pandemien
24.05
2.Pinsedag har elevene fri
25.05
Pinsemarkering.
02.06
Innskriving 1.kl
04.06
Plandag (NB: Forbehold om endringer. Varsles snarest)
09.06
Foreldremøte med presentasjon av neste skoleår
16.06
Besøksdag for kommende 1.klasse
22.06
Siste skoledag før sommerferien. Skolen slutter kl 12:00. SFO holder
åpent fra kl 12:00.
23-30.06
SFO holder åpent fra 07:30-16:30.
HUSK påmelding til Haldis INNEN 17.juni
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Glimt fra skolehverdagen:
Noen blinkskudd fra skoleuken som har vært:

4.-6.klasse var på tur, og det ble blant annet elgkav med sopp og løk til lunsj i
skogen.
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 Barnehagen har ordet:
Nå er det mye vann på Haugtussa, til stor fryd for barna,
men det ble så mye ansamlinger av vann i går at vi
måtte pumpe unna en del. «Tante Tø» kom så alt for fort,
men vi synger om kong Vinter og vi håper at det hjelper,
så han kommer tilbake igjen.

Karneval fredag 12. februar
Det blir karneval på Blåne og Alveland, men karnevalet
blir annerledes i år. Avdelingene har alltid vært sammen på
karnevalet, men i år blir karnevalet avdelingsvis.
Det vil komme nærmere informasjon om karnevalet.
Vi minner dere om at foreldrebetalingssatsen
økte til kr. 3230,- pr. måned fra 1. januar, og det er
viktig at dere som har automatiske betalingsoverføringer
justerer beløpet. Dette for at regnskapsfører ikke
skal få ekstra arbeid med å purre på økningsbeløpet.
Vi ønsker dere en God helg.
Hilsen kollegiet
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