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Nå 
Nå er nå  
når du leser dette, 
før du glemmer det igjen. 
Nå 
går et stykke av evigheten, titusendedelen av et sekund 
gjennom hendene dine, gjennom øyet som et snefnugg, trillende perle, 
pil i luften, 
før den rammer. 
Spydodden av alt som var 
og aldri er hendt før. 
Nå 
er du alt blitt eldre 
siden første linje. Nå 
er en fallende foss,  
et klaprende hjerte. Nå 
kom en sky foran solen. Nå 
fløy fuglene bort. Og nå 
har du alt glemt det. 
Blad om da, 
eller flytt på deg. 

Rolf jacobsen 

http://www.aas.steinerskolen.no/
http://www.haugtussabarnehage.no/
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 Skolen har ordet: 
 

«Tjuende dag Knut jager jula ut!»  

 

I henhold til gammel tradisjon varte julefeiringa, og fri fra alt grovarbeid som 

ikke var strengt nødvendig, helt til 13. januar. På tjuendedagen skulle det som 

var igjen av julemat og øl spises og drikkes opp, gulvene skulle feies skikkelig 

etter julefeiringa, gjestene dra hjem og jula skulle jages ut med sopelime.  

 

Nå er det riktignok 7. januar som er St. Knut sin dag, og de fleste har kanskje 

for lengst kasta juletreet ut? På Steinerskolen blei adventsstjerna tatt ned 

fredag den trettende, men lysene i tuntreet lar vi henge en stund til. Det er 

fortsatt mørkt om morgenene, og det gjør godt med litt lys.   

 

Kommende onsdag drar hele skolen til ishallen i Ski og går på skøyter. Det er 

fint om alle de som har egne hjelmer og skøyter som passer, tar disse med - så 

elevene kommer seg fortest mulig ut på isen. Det er også mulig å låne utstyr i 

ishallen. Nærmere informasjon om reise/ transport kommer fra klasselærerne.  

 

På torsdag reiser 9-10. klasse til Oslo for å besøke Hjemmefrontmuseet, som et 

ledd i historieperioden. Avgangsklassen skal også besøke Oslo by steinerskole 

som har åpen dag. De var i Moss før jul, som er den andre videregående 

steinerskolen i vårt område. Ellers går det slag i slag med åpne dager på de 

offentlige videregående skolene nå i januar.  

 

God helg! 

  

Hilsen Eli 
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Kommende arrangementer  
 

18.1 Skøytedag for hele skole i Ski ishall, Teglveien 6 Ski  – i skoletida  

19.1   9-10 klasse drar til Oslo – Hjemmefrontmuseet og Oslo By steinerskole   

 

13.2 Sirkusuke - til og med 17.2 (uke 7) – med kveldsforestilling  

20.2 Vinterferie - til og med 24.2 (uke 8) 

 

  1.3 Søknadsfrist 2-10.klasse 

  7.3  Felles foreldremøte og klassedelte foreldremøter 

31.3 Påskeverksted med fortelling og avslutning – i skoletida 

 

  3.4    Påskeferie – til og med 10.4 (uke 14+) 

22.4 Vårdugnad 

 

   1.5   Arbeidernes dag - fri 

  6.5 Vårmarked (obligatorisk skoledag) 

17.5 Grunnlovsdag – skoletog med påfølgende arrangement på skolen 

18.5  Kristi himmelfartsdag – fri  NB! Skoledag fredag 19.5 

 

29.5 1. pinsedag - fri 

 

16.6 Siste skoledag. Sommeravslutning kl. 11.  

Skoledagen slutter kl 12  

 

  

ETTERLYSNING 
 

På torsdag skrudde og tilpassa vaktmester Eivind, og mat og helse lærer 

Martin, hyller og skap på skolekjøkkenet. «Kroken» er snart på plass!  

 

Her skal det ikke benyttes matvarer som inneholder gluten - slik at vi kan ha 

trygg undervisning i mat og 

helse for alle. Med gode rutiner 

er det fullt mulig å lage mat 

både med og uten gluten på 

samme kjøkken. Les gjerne mer 

her Hjem | Norsk cøliakiforening 

(ncf.no)  

 

Det vil både være en stor 

fordel og også tryggere å ha 

eget kjøkkenutstyr i «Kroken». 

Dersom noen har utstyr til overs 

så tar vi gjerne imot.   

 

 

https://ncf.no/
https://ncf.no/
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Glimt fra skolehverdagen! 
 
1-3. klasse 
Førsteklassingene tok godt vare på siste rest av snø, og laga snøhulebane i 

snøhaugen som brøytebilen hadde lagt opp i skolegården, mens 2-3 klasse 

fylte vinduene med snøkrystaller i papir.  
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4-6. klasse 
4-6 klasse får vinterfuglene tett på, med fuglebrett like utenfor vinduet. De har 

hilst på både kjøttmeis, blåmeis og spettmeis, og håper på flere besøkende 

neste uke.  

  

    
 

De har også fått flere flotte vevde arbeider ferdig. 
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7-8 klasse 
7-8 klasse fortsetter med geometri og jobber kunstnerisk med geometriske 

former i rytmisk del av hovedfag. De har også gjort en «puslespill-oppgave» 

med strålende resultat. 
   

 
 

 
 

Syvende trinn har hatt håndarbeid som rulleringsfag siden før jul, og rakk å sy 

ferdig handlenett i tillegg til forkle denne uka.  
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9-10 klasse 
Fra og med 1941 ble samtiden i norsk historie systematisk dokumentert med 

levende bilder. I krigsårene brukte okkupasjonsmakten Filmavisen til å formidle 

nyheter på sin måte.  

 

9-10 klasse ser 

jevnlig opptak fra 

Filmavisen som 

del av historie-

undervisningen.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Niende trinn hadde sin grand finale i mat og helse rulleringsfag denne uka - 

«Pasta med Pietro». Stor takk nok en gang til fjerdeklassepappa og kokk 

Pietro!  
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         Barnehagen har ordet 
                                  

 

Kollegiet ønsker alle god helg! 

 


