tirsdag den 19. december 2017

MÅNEDSNYT
| DECEMBER 2017|
Forældremøder
Ingen forældremøder i januar.
Februar
Forældremøde i 1. klasse
Dato: 1. februar kl. 17-19
Forældremøde i 5. klasse
Dato: 1. februar kl. 17-19
Forældremøde i 8. klasse
Dato: 1. februar kl. 17-19
Kommende arrangementer
Rudolf Steiner Skole fra
Vordingborg på besøg
Dato: 18.februar
Hvem: kun for orkester
( 6-8.kl)
Kyndelmissefest
(månedsfest)
Dato: 3.februar 2018
Tidspunkt: 10.00-16.00
Hvem:
alle
Fastelavn
Dato: 9. februar 2018
Hvem : kun elever
(skolen slutter kl. 12, normal
SFO)
——————————————
Ferie
Juleferie
Vi går alle på ferie den
21.december kl 12.00
Sfoén er åben frem til 16.20
Vi mødes igen den 3.januar
2018 8.15
Vinterferie
Sæt kryds i kalenderen: Skolen
og Sfoén er lukket i uge 7.

I DECEMBER HAR VI ALLEREDE OPLEVET
December har været yderst rig på en lang række
julebegivenheder, herunder julepyntsdagen, Julebasaren,
Adventsspiralen og ikke mindst Lucia-optoget. Mange tak
for de mange juleoplevelser, som tilsammen afslutter et
godt, begivenhedsrigt år 2017.
Vi glæder os til 2018, et nyt år med mange nye
begivenheder i vente, blandt andet koncert i DR huset, hvor
vores orkester optræder den 4.marts sammen med Rudolf
Steiner Skolen fra Vordingborg.
VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET
LYKKEBRINGENDE ÅR 2018.PÅ GENSYN DEN 3. JANUAR
ANGÅENDE SIDSTE SKOLEDAG, DEN 21. DECEMBER
Før vi går på juleferie, afslutter vi dagen med det
traditionelle julespil. Spillet opføres af 6.klasse, hvor alle
elever er med, men delt i to hold. Det ene hold spiller
onsdag kl. 16.00 for forældre, familie og venner, det andet
spilles torsdag kl. 10.35 for skolen.
Sfo´en holder åbent om eftermiddagen frem til kl 16.20. Hvis
man har mulighed for det, vil vi opfordre til at hente
tidligere. Dette ville være en stor hjælp, da vi skal klargøre
skolen til juleferien.
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Tiltrædelser
Line Björk Mundt Trofoed
Vi byder velkommen til Line,
vores kommende 3. klasselærer.
Line har en spændende,
tværfaglig profil og ser frem til
at undervise 3.klasse.
I JANUAR OG FEBRUAR
GLÆDER VI OS TIL…
Hellig Tre Konger- spil ( intern
begivenhed)
Det gamle j Oberufer julespil fra
opføres den 9.januar af
Helligtrekongertruppen fra
Antroposofisk Selskab.Dette er
kongehistorien, om de tre vise
mænd fra Østerland og den
tyranniske Herodes.
Modsætninger mødes. Spillet
vises for elever fra 3.kl og
opefter. Resten af eleverne har
almindelig undervisning.
Kyndelmissefest ( for alle)
Program for Kyndelmissefest,
lørdag den 3.februar:
Vi begynder kl. 9.00.
- Alle elever er i klasserne fra kl.
9-10. Undervisning.
- De voksne inviteres til foredrag
og dialog med Helle Uglebjerg
og Michael Skjoldborg omkring
børnebetragtninger:
“Børnebetragtninger i
Steinerskolen” fra kl. 9-10 i
salen.
kl 10.15 Elevoptræden fra alle
klasser
kl 11.15 Mulighed for at købe
forplejning
kl 12.45 Fælles oprydning og
god weekend kl. 13.00
Opfordring
Husk at se glemmekassen
igennem. Vi fjerner uafhentede
ting i januar, og disse doneres til
velgørenhed.

Julespil på Steinerskolen i København
I 6.klasse er vi glade for, at kunne invitere jer til vores skuespil, som i
år er en del af de gamle Oberufer Julespil. 6.klasse vil vise ”Kristi
fødselsspil” og ”Hyrdespillet”, som vi spiller ud i et. Der findes også
et ”Paradisspil”, om hvad der skete i Paradiset, som på nogle skoler
spilles i begyndelsen af december, og ”Hellig Tre Konge spillet”, der
spilles efter nytår. På vores skole er vi så heldige at få besøg af en
trup, der spiller dette spil, da det er et meget stort og langt spil, der
kræver mange deltagere og overskud. Spillene går helt tilbage til
1600 tallet i det sydlige Tyskland, hvor de er blevet spillet af bønder
og håndværkere, der levede med disse spil i mange måneder hvert
år. Spillene blev spillet på kroer, i stuer og hvor der var plads. Der var
en mester som instruerede, og hvert år fik sat det i gang. Spillene
blev set, og nedskrevet af en lærd mand fra Wien, Karl Julius Schrøer,
som senere gav dem videre til Rudolf Steiner. Steiner fandt, at de var
af så stærk og oprindelig kvalitet, og dyb folkelig fromhed, at han
bragte dem ind på den første Waldorff skole, hvorfra traditionen har
bragt dem videre til os. Gennem sange, dialoger, billeder og
fortælling gennemspiller skuespillerne det, som er det væsentlige, i
vores tolkning af verdenens skæbne og det enkelte menneskes
udviklingsvej.
I ”Kristi Fødselsspil”, der er det første spil som 6.klasse viser, hører vi
om Jesu fødsel i stalden i Betlehem. Fattigt og uden, at der er plads
til dem nogle steder, sker underet. Kun de fattigste, de mindst
bundne til verdens gods er åbne og umiddelbare nok til at ane,
hvilket under der er sket.
I ”Hyrdespillet” repræsenterer hyrderne de mennesker, som med et
åbent og modtageligt sind begiver sig på vej, trods mørke og kulde
finder lyset. De har plads i deres hjerter til at lukke kærligheden ind, i
modsætning til værterne i Betlehems herberger, som ”fra kælder til
kvist har alt besat”.
Alt sammen fremføres i billeder fra Bibelens beretninger, så et helt
almindeligt teaterstykke er det ikke. Det skal stemme vores sind til
julens komme, og for skolens elever er det det sidste, de får inden
juleferien.Historien om Jesus foregår, hvor Romerriget er allerstørst.
Det er ikke nemt at være et besat land, hvor andre bestemmer, og
endnu mindre sjovt når man hører til den hårdtarbejdende og fattige
del af befolkningen. Meget er heldigvis sket siden da, men vi har
stadig brug for at høre disse historier og blive mindet om, at vi alle er
mennesker, og at “vigtigst af alt er kærligheden”.
Med ønske om en god og fredelig jul til jer alle, fra 6. klasse og
klasselærer Kristin Øyen
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