TORSDAGSBREVET
TORSDAG 7. JANUAR 2010
Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien, 3142 Vestskogen
Tlf. 33 35 22 00 – Fax. 33 32 37 23 E-post: vestfold@steinerskolen.no
Webside: www.vestfold.steinerskolen.no

Foreldremøter m.m.:
4. kl.
7.,8.,9.
og 10.kl.
8. kl.
3.vg.

Klassene

ONS. 13.1.: Kl. 19:30: Foreldremøte
TIRS. 19.1. KL. 19:00:
Felles foreldremøte. Se brev.
MAN. 22.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
TIR. 9.2.: Kl. 19:00: Foreldremøte
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Februar

Godt nytt år! Den kulturelle skolesekken
besøker 1.-7. klasse med forestillingen
16.
”Voff!”
David Foster-Pilkington
Informasjonsmøte for
kommende 1. klasse

Tirsdag 12. januar kl. 19:00
Oppmøte i 2. klasserommet

Til alle foreldre:

Husk å sjekke barna for lus!
HELSESØSTER

Helsesøster Undis Haagensen har kontortid
tirsdager og fredager mellom kl. 9:00 og
12:00 i barnehagebygget, tlf. 33 35 22 09.
Mobil: 41 43 28 78. Hun kan ellers nås på
helsestasjonen, tlf. 33 40 21 70.

SKOLEHANDLINGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
HØST/VINTER 2009/2010
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.
17. jan.
14. feb.

Johannes 2. v.1-11
Lukas 8. v.4-15

Skolehandlinger finner sted ved
Steinerskoler verden over og er åpne for
alle elever og deres foreldre og lærere.
Det er søndagshøytider som knytter an til
skolens religionsundervisning og er ubundet
av kirke eller trossamfunn.
Religionslærerne ved skolen er ansvarlig
for søndagshandlingene. Hvis du ønsk er å
vite mer om skolehandlingene, ta kontakt
med en av religionslærerne.

Skolen ønsker alle
familier et riktig godt
nytt år!

OPPTAK TIL BARNEHAGEN HØSTEN 2010
Kommunen står for samordnet opptak av barn. Søknadsskjema for 2010 er
lagt ut på Nøtterøy kommunes hjemmeside: www.notteroy.kommune.no
Klikk på ”barnehager” under menyvalget ”kontakt oss”.
Søknadsskjema sendes elektronisk fra ovennevnte nettside. De som trenger
hjelp til elektronisk utfylling, kan få det ved henvendelse Gamle Tinghaug, 2. etg.
SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAK 2010 ER:
5. februar 2010

OBS! Helt til slutt i søknadsskjemaet finnes feltet Annet. Her MÅ det fylles ut om dere har tenkt å søke barnet
inn på Steinerskolen i Vestfold. OBS!
NB! Søkere som ikke har fått plass inneværende barnehageår, må søke på nytt. Det gjelder også for de foreldre som har
søkt tidligere, og som står på våre ventelister.
Hovedopptaket lyses ut i lokalpressen i januar, og vil bli behandlet av kommunen i mars måned.
Barnehagen

EVALUERING AV JULEMARKEDET 2009
Vi ønsker å evaluere julemarkedet med alle klasserepresentanter på
Tirsdag 19. januar 2010 kl.20:00 på fritidshjemmet.
Det kunne vært fint om alle kunne levere en skriftlig evaluering på tirsdag/ innen tirsdag! Minner om det er sendt ut
evalueringsskjema.
Vi ønsker alle et godt nytt år!
Hilsen Monica, Linda. Molina, Bronwen og Willem

STELLA POLARIS BARNETEATER: Fortsatt ledige plasser!

STELLA POLARIS barneteater starter igjen 12 . januar 2010. Det vil være to grupper for alderen 7 14 år hver tirsdag i Stella Polaris lokaler på Fossnes i Stokke.
De yngste kl 17:00-18:30
De eldste kl 19:00-20:45.
Forestillingene framføres i løpet av april. Vi kommer til å jobbe enkelte lørdager og/eller
søndager. Dette kommer vi tilbake til. Vi er 3 jenter som ønsker å jobbe samm en: Delphine
Thouilleux, Maria Nordvik Sætre og Lucy Mcgreal. Delphine er fra Frankrike. Hun er utdannet
miljøarbeider. Hun har erfaring med klovning, dukker og capoeira. Lucy er fra Sk ottland. Hun er
utdannet innen «creative and performing art» ved Liverpool universitet. Erfaring fra da ns, masker
og sang. Maria er fra Norge. Hun har jobbet med STELLA POLARIS i mange år, først i
ungdomsgruppa og nå som fast skuespi ller. Erfaring med akrobatikk, sirkus og sang. Vi vil arbeide
med to forskjellige forestillinger.
1.
«Natten på museet»
2.
«Livets boks» « Boîte de vie»
Liker du å synge og å gjøre akrobatikk? Vil du lære å bruke masker og skape din egen dukke? Vil
du bevege deg som en afrikan sk danser eller en brasiliansk kriger? Vil du lære å kommunisere
med kroppen og uttrykke deg gjennom klovning? Bli med i STELLA POLARIS barneteater.
Vi møtes den 12. januar 2010.
Priser:
1 barn: 1300,- 2 barn (søsken): 2500,Kontakt: lise-marie@stella-polaris.com tlf: 33361794/95/99
Kjærlig hilsen Maria, Delphine og Lucy

DIVERSE
MISTET:

Har du fått med deg feil kåpe hjem på julaften?
Det gjelder en lys grå, kort ullkåpe (Hennes & Mauritz). Hvis du har fått med
deg en i størrelse 38 istedenfor din egen kåpe i størrelse 34 etter
julaftenfeiringen i Treklangen: ta kontakt med Erich Tellmann i barnehagen
(tlf. 33 35 22 09/ 92 08 04 15) . På forhånd takk!

FUNNET:

Lommebok funnet. Kontakt kontoret.

ØNSKES KJØPT:

Jeg ønsker å kjøpe en brukt sparkstøtting for voksen.
Anne Cathrine Høiby, 47 32 96 82.

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 09/10) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734
klasse: 5082.08.17742

10. klasse:
1. vg:
2. vg:
3. vg:

5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882
5082.08.17890

