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Kalenderen:
Torsdag 26. apr
Mandag 30. apr
Mandag 30. apr
Tirsdag 1. mai
Torsdag 3. mai

Uke 16 – 20. april 2018
–
–
–
–
–

Valborgsmess. Vårdugnad rundt skolen for alle foreldre
Strandryddedag. 2. til 10.klasse drar til Dramstadbukta hele dagen
5. klasse foreldremøte
Fridag
8.-9.klasse – Fagkveld/konferansetimer, foreldre/elever – kl 17-19 –
Se mer info i egen mail sendt ut forrige uke.
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Mandag 30. april drar 2. til 10. klasse til Dramstadbukta for å rydde en strand sammen med
Fjorden Ren. Elevene tar sin vanlige buss til skolen, men går av på Bråtakroken stopp istedet.
De som har morgen-SFO tar buss fra skolen sammen med lærer. Samme buss-løsning for
hjemreise. Nøyaktige tider kommer neste fredag. Dagen varer til 13.45 for 2.-7. klasse, og til
14.45 for ungdommene. Det blir servert grillmat, men alle må ha med drikkevann.

Skiutstyr og gjenglemte klær

Nå er det på tide å hente hjem vintersportsutstyret. Senest på Valborgsmess, siden du uansett
skal til skolen, ønsker vi at det som står igjen av ski, staver, sko og skøyter blir tatt med hjem.
Det står nå i/ved skistativet, men blir på vårdugnaden flyttet til uteboden ved hallen. Der er
det begrenset plass, og vi må da donere bort eller kaste det overskytende.
Gjenglemte klær blir lagt utover i salen (i andre etasje i skolebygningen) på torsdag se også side 3
ettermiddag, slik at alle som kommer til vårdugnaden kan ta med seg sitt hjem. Det som blir
igjen går til Fretex el.l.

Ukens tavle - 3. klasse

www.askeladdensteinerbarnehage.no

fb.com/AskeladdenSteinerbarnehage

BArNeHagEn
og 1. KLasSe
Vi nyter gode og
varme dager i
barnehagen. Snøen
smelter mer og mer
for hver dag og
både de voksne og
barna rydder
området, forbereder
bedene, koster,
graver og raker. Vår er en flott tid! Nå
bruker vi mer tid ute siden det er så
flott vær, også på ettermiddagene.
Endelig kan barna leke med sand
igjen! Det er en stor glede, og det
graves og bygges dagen lang.
Det er blitt observert flått. På
turdagene kan det være lurt med
langbukser, samt. sjekke barna for flått
etter turdager.
• Barna fra Familiebarnehagen begynner snart med tilvenning på storavdeling.
• På onsdag hadde vi årets siste foreldremøte for neste års 1.klasse og nåværende 1.klasse. Det
var mye nyttig og god informasjon og hyggelig samvær. Referat kommer i hyllene. Neste års
1.klassinger – HUSK innskriving i Gullboka, 22. mai kl 18.00 på skolen!
• 17.mai nærmer seg. Eget program for dagen kommer. 1.klasse går med egen fane i toget på
Klokkarstua. Alle barnehagebarn er også hjertelig velkommen.
• Lørdag 26. mai har vi vår årlige Maifest med dugnad. Dette er en sosial og hyggelig fest der
vi også får gjort mye nyttig i barnehagen.
TAR DU UTFORDRING/OPPFORDRING TIL
EN SKJERMFRI UKE??
Rundt omkring i landet har familier til tider vært
oppfordret til en skjermfri uke. Det kan fremme
kreativiteten og føre til alternative aktiviteter og
flere muligheter til fellesskap. Med det ønskes
det en bevisstgjøring på eget mediebruk og
trening i å ha skjermfri. Barnehagen oppfordrer
familiene til å slå av tv-er, pc-er og spillkonsoller
når man kommer hjem fra barnehage/skole eller
jobb. Bruk mobiltelefon kun for å ringe, ikke til å
surfe med eller spille spill. Gå en tur i naturen,
prat sammen, les bøker, det er bare fantasi som
kan sette grenser!

Askeladden

***

Valborgsmess våren 2018
TORSDAG 26. APRIL
Nå har endelig snøen sluppet sitt kalde tak og den store dugnaden nærmer seg. Dugnad er et
betydningsfullt ord i norsk sammenheng. Mange store løft har blitt til ved denne generøse og
frivillige arbeidslysten. Lysten til å ha det pent rundt barna våre i skolehverdagen. Gode
stemninger mellom foreldre, elever og lærere i felles arbeid bringer gode ting til skolen vår.
Dette setter vi som jobber her umåtelig pris på:
VI SKAL RYDDE OPP VINTEREN!!
(Ok, pluss litt til da....:-)

emte klær
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Dagen vil fortone seg slik:
Ettermiddagen vil begynne med et felles måltid.
Jeg eller noen fyrer opp griller og det vil bli solgt pizza fra pizzaovnen ca. Klokka 16-17 ish.
Lærerne kommer ut og begynner sitt arbeid klokka 16.00.
Alle foreldre bør belage seg på å lage eller kjøpe middag til seg og sine. Det er viktig at
barn og voksne får litt mat i magen før det skal arbeides.
Når alle har spist, tar de på seg masker, overaller, utstyr og gyver løs på oppgavene.
Det vil være flere fra utegruppen som delegerer arbeidsoppgaver, men det er bare å sette i
gang med raking, rydding og alt passende så fort som mulig.
Jeg presenterer her en liste over alt som skal gjøres i løpet av dagen.
– Skille grus fra gress: Alle skiller mellom vei, grus og gress skal rakes. Bosset skal kjøres vekk
med trillebårer.
– Rake, rydde, feie: Søppel og ting som er ødelagt kastes, ved og trevirke legges under tak.
– Rydde rundt smien, gjøre området pent. Jeg leder dette.
– Alt søppel og ikke komposterbart materiale skal legges i hengere og kjøres vekk. Follestad
søppelplass er åpen til klokka 20.00. TA MED TILHENGER HVIS DU HAR ANLEDNING.
– Rense blomsterbedene våre. Kreves litt kunnskap om bedene slik at vi ikke luker vekk selve
blomstene.
– Ved: All ved skal kappes og kløyves ferdig for å ryddes inn i vårt nye redskapsskjul bygget
av 4. klasse.
– Vedlikeholde/ferdigstille redskapskjulet.
– Vedlikeholde flette-/kvisthus nede ved huskene. Lars viser hvordan.
– Ta ned en kompostbinge ved pumpehuset. Fjerne de gamle trestammene.
– Vaske over og sette ut skolens fantastiske benker!
– Grovsolde jord til blomsterbedene våre.
– Sikkert mye,mye mer!
Dugnaden trenger utstyr. Ta med din egen:
Trillebår, spade, greip, favorittrake/rive, hansker, klær (ikke naken), liten spade og gaffel
til blomsterbed o.l. Vi trenger noen med hammer og elektrisk drill også.
Vi har endel raker og river, men ikke nok til alle, tror jeg.
VI TRENGER MANGE TRILLEBÅRER!!
Jeg er tilstede og setter alle inn i arbeidsoppgavene og hjelper til der det trengs.
Mvh. Sverre Elshaug, leder for utegruppen.

ANNONSER

fra skolens venner og støttespillere

Det skjer på
Kulturhuset Hovtun!
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Peisestua Kulturkafé

En møteplass for alle. Kaféen er åpen tirsdag til
lørdag 11-17 og søndag 12-16. Stengt lørdag 14
april for privat arrangement. Kaffe, kaker,
småretter, fyr på peisen når det er surt og kaldt
ute. Husmusikantene spiller opp i blant.

Filosofi i Peisestua hver fredag kl 19.00
Luringen brukthandel

I det gamle posthuset, åpen for selvbetjening når kafèen er åpen.

Felles onsdagsmiddag

Onsdagsmiddagen har blitt ukas høydepunkt for mange. Ta familien med og nyt hjemmelaget
og god hverdagsmat i uformelle omgivelser, hver onsdag fra 16.30-18. Vi lager 30 porsjoner,
førstemann til mølla får mat. Kr 120/60 inkl dessert og kaffe. For dagens meny se
facebooksiden Kulturhuset Hovtun.

Torsdagsklubben
Peisestua på Kulturhuset er reservert for ungdom 13-16 år hver torsdag kl 17-19. Salg av pizza,
popcorn mm. Kom gjerne rett fra skolen og gjør lekser på stillerommet først. Ta med venner
eller kom alene, og bli med på å bygge opp et treffsted for unge på Klokkarstua!

Strikkekafé

Hver fredag fra kl 15. Ta med strikketøyet og la skravla gå! Ledet av Petra Blaich-Storholt.

Andre faste aktiviteter på Kulturhuset

Hurum sjakklubb onsdag i partallsuker, Seniorkafe tirsdags formiddager, Hurum Buena Vista
Filmklubb, Yoga, Qi gong, Fotpleie, Indre Ro, Step by Step massasje, Filosofiske
fredagskvelder foran peisen, Klokkeren landhandel og Berg & Blåne bunadsverksted. Følg oss
på facebook, her skjer det stadig nye ting!

LANDHANDELEN Klokkeren
på Kulturhuset Hovtun har åpent
onsdag og fredag 12 - 18, lørdag 10 – 16
Spektakulært godt utvalg

Vår nye lærer trenger en plass å bo:

Vi er en liten familie på tre: Mario Erik (37), Johanna (34) og Alma (7 uker gammel).
Mario er lærer og skal begynne å jobbe på Hurum Steinerskole i august. Han er født og
oppvokst i Norge, med foreldrene fra Sør-Amerika. Johanna er arkitekt og er fra Tyskland
(bodd i Norge siden 2016).
Vi søker et sted å leie fra omtrent juni, enten en leilighet eller et hus. Vi trenger minst to
soverom, ellers er vi åpne og tar gjerne imot alle tips. Vi søker bosted over hele Hurum,
men også i retning Asker.
Tlf: 91 82 75 99, e-post: icu_everywhere@hotmail.com

plass å bo 2:

Husvære til familie på tre fra Telemark søkes i Hurum, gjerne i nærheten av
Steinerbarnehagen. Kontakt oss snarest på tel. 91 72 17 56.

LEO MÅ FINNE
NYTT HJEM

Grunnet allergi, må Leo - som
mange av barna på skolen kjenner,
- flytte til en ny familie. Han er en
blanding mellom gårdshund og
Jack Russel (liten hund), drøyt 3
år, kastrert og veldig godt
oppdratt - liker å være med barn
og voksne, kan noen triks, elsker
kos og kan være alene hjemme når
det trengs. Alt utstyr følger med,
vi blir enige om prisen. Siv
Hammerstrøm Tlf. 907 24 023

DKS-hjørnet –

Den Kulturelle Skolesekken – Neste DKS er:

Fredag 25. mai – 4. kl – For 100 år siden – Arbeid og Lek – I Asker hele dagen
Mandag 28. mai – 1. kl – Kunstdag i Støa – Bildegalleri og kunstverksted – Hele dagen
Mandag 28. mai – 4. kl – Lokalhistorie – Kulturminnetur – Hele dagen (Gudrun arrangerer)

