TORSDAGSBREVET
TORSDAG 18. MARS 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.:
2. kl.

8. kl.
8. kl.

Klassene

ONS. 14.4.: Klasseaften for elever
og foreldre kl. 18:00 i
Treklangsalen
MAN. 22.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
ONS. 2.6.: Kl. 19:30: Foreldremøte
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Mars/April

29.3.-5.4. PÅSKEFERIE

Mai

8. Vårmarked
5. kl. besøk til Midgard historisk senter
19. og Borreparken
Bussen drar fra skolen 8.30 og er
tilbake ca. 13.50
Det blir en spennende dag med
vikingleker, nærmere bekjentskap med
gamle håndverkstradisjoner, deltagelse i
en arkeologisk utgravning og rollespill.
Husk å ha på dere tøy som tåler jord,
vann og vind!

SKOLEHANDLNGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
HØST/VINTER 2009/2010
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.
11. april
Markus 16. v.1-8
9. mai
Joh. 16. v.5-15
13. juni
Lukas 16. v.19-31
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 i barneskolen er
ansvarlige for søndagshandlingene. Hvis du
ønsker å vite mer om skolehandlingene, ta
kontakt.

Arrangementet er i samarbeid med Den
kulterelle skolesekken.
Hilsen David og Terry
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.

TUSEN TAKK FOR ALL OPPMUNTRING OG
STØTTE FRA LÆRERE, FORELDRE I 2. KLASSE
OG BARNEHAGEN I FORBINDELSE MED
TRAGEDIEN SOM RAMMET OSS 8.2.2010. Mvh
Linda, Thekla, Troy og Loyd Jari Lie.

Opprop mot kartlegging av alle barnehagebarn

*Regjeringen ønsker nå å kartlegge sp råkferdighetene til alle barn i barnehagen. Det skrives et
helt nytt kapittel i norsk barnehagehistorie når man på denne måten vil gjøre barns prestasjoner
til målestokk for barnehagens kvalitet. Omfattende bruk av kartlegging truer de t beste i den
norske barnehagetradisjonen: det helhetlige synet på lek og læring og synet på barn som hele
mennesker.*
*Du oppfordres til å skrive under på oppropet . Send deretter e-posten videre til alle du kjenner
som er opptatt av små barns liv. Oppropet finner du her:*
http://sites.google.com/site/barnehageopprop/

TEMAER FOR ÅRSOPPGAVENE 2010 - 2011
Markus Andersson
Fredrik Aurdal
August Geelmuyden
Joachim B. Gjølberg
Inez M. G. Veili
Frida Victoria G. Hallanger
Even Støen Heien
Victoria Ø. Hognestad
Vilde Jensen
Alvilde S. Knutsen
Elin M. Koot
Vilde Maria Lavoll
Eivind S. Lefsaker
Natalie O. Lindeland
Henrik A. Mogensen
Amir H. Sahri
Esben Strøm
Nora Terjesen
Joacim Thorin
Sakari Aasland
Aleksander Aagesen

Foto/komposisjon
Russisk champ.prod.
Det gyldne snitt
Illustrasjon
Drømmer
Mynden
Superbowl
Michael Jackson
Festivaler
Broer
Impressionisme i musikk og maleri
Folkemusikk
Eksotisk frukt
Tekstil
Naturfotografering
Marokko
Smiing
Velferdstaten
Adrenalin
Den transsibirske jernbanen
Skienes utvikling

Til elever på ungdomstrinnet/videregående.
Tønsberg Sjakklubb tilbyr sjakk -kurs for spillere som ønsker å forbedre
sitt spill.
Leder for kurset vil være Tor Inge Moseid.
Påmelding skjer til: torimose@online.no Oppgi navn, adresse, e-post, tlf
og alder. Det er plass til 10 deltakere. Først til mølla får først malt.
Kurset starterter mandag 13.september 2010.
Tor Inge Moseid

Referat fra FU-møte mandag 1.mars 2010
1. godkjenning av referat fra sist møte
Hannah gjennomgikk referatet slik det foreligger
2. godkjenning av dagsorden/agenda - OK
3. informasjon fra leder
Kasserer Lennart Novsjø fortsetter.
Dugnadsansvarlig: Arvid Le eber
Arvid vil gjerne også gjøre dugnadene til en sos ial arena, slik at klassene ikke trenger begrense
deltagelsen med 4, men minimum 4 foreldre.
Korrigering av desember-referat: FU dementere utsagnet som ble publisert i referatet fra desember,
hvor det ble sagt at skolen etter sigende har dårlig råd.
Landsmøte 19-20 mars.
Hannah Simonsen deltar
4. Om Sandberg-boka
FU-representantene fikk se endel artikler fra media og snakket rundt tema. Viktig å snakke åpent
rundt dette. Steinerskolene er forskjellige.
En elev fra høystadiet, Tuva Stefania Uglem, var o gså representert på FU-møtet og uttalte seg på
elevenes vegne:
- Lærerrepresentanten bekreftet at en lærer ikke trenger være religiøs eller antroposof for å
kunne undervise i religion eller andre fag ved skolen, altså konfesjonsfritt.
5. Tyskundervisningen
... orienterte:
Et av spørsmålene; hvorfor akkurat tysk fra 2.klasse? er videresendt lærerkollegiet. Hvorfor det
ikke eventuelt er spansk, må ses på av pedagogene.
Spørsmålene kan ikke avgjøres av faggruppa, men å ses på av lærerkollegiet, forhåpentlig i løpet
av mars. Faggruppa ser på hvordan man kan gjøre det interessant for alle.
Spørsmål fra en forelder om hvorfor man ikke kan presentere flere ulike språk i småklassene, slik
at det kanskje blir enklere å velge for elevene senere. Det er det prinsi pielle valget, rundt det å
ha tysk som språk fra 2.dre klasse, det handler om.
En annen forelder mente at foreldre har ulike forventninger til tyskundervisningen.
Utfordringen blir å vitalisere tyskundervisningen slik at elevene blir begeistret til å forts ette med
det.
Hvordan kan foreldrene bidra til å motivere elevene til å lære tysk?

FU er enige om at det er viktig med kvalitetssikring av timetall.
6. Lærernes 5 minutter
”Liv Laga” boka selges nå til rabattert pris på skolen, for kun 300. - kr.
Den vil også være tilgjengelig på foreldremøtene fremover.
Kåseriet til Niels Christian Geelmuyden som han fremførte under støttekonserten på Støperiet, står
i sin helhet i boka!
7. Barnehagens 5 minutter
Barnehagene er priveligerte, med mange søkere. Sydvest en fortsetter.
Sunnaneng fikk avslag på søknad om tilbygg til småbarnsavdeling.
8. Innkomne søknader:
Søknadene ble lest opp. FU ønsker en uttalelse fra lærerkollegiet før beslutning om godkjenning av
følgende søknader:
3. videregående søker om støtte t il billetter til Versailes og det Sixtinske kapell, på 4000kr.
2. videregående ved Liss Due søker 15 000kr til industritur. Dette for å dekke honorar til læreren
i Estland.
9. Vårmarkedet
Nesten alle representanter og permer er på plass.
Datoen er satt til 8.mai.
Vårmarkedskomiteen vil benytte seg av noe av FU -midler til planleggingen
10. Jon Petter Drtina tar masterstudie i organisasjonslære.
Tilbyr seg i den anledning å se på FU og hva som kan gjøresmed kommunikasjon og historikk.
Hadde mange fine tanker vi gjerne vil høre mer om. Jo Petter Drtina er far på skolen, og har
sittet i styret og økonomisk komite, og FU ønsker hans innspill.
Neste møte er mandag 12.april.
Hannah Simonsen

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 23. MARS:
Påskeimaginasjonen.
Fra R. Steiners årstidsimaginasjoner.
Møtene er åpne for alle.
Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Adresse: Breidablikk sjømannshjem,
Dukenvn.2, Nøtterøy
Kontaktperson for Tønsberggruppen:
Unni-Brit Norum, tlf 33 39 96 26.

FORTELLERAFTEN
Kjære dere som har savnet de månedlige
forteller-kveldene på kafé.
TORSDAG 25 MARS KL. 19.30 i Tollboden på
Brygga
(de tidligere lokalene til Nøtterøy Bakeri)
inviteres du til
”En drømmeaften”
Hvor kommer drømmene fra, hva kan de føre
til og hva drømmer du om?
Gjennom gamle og nye eventyr og historier
kan du kanskje få svar på dette denne
kvelden.
Forteller er Berit Godager (se også
www.berito.no)

HOLT GÅRD til helga!
Velkommen til "føråpning" av Bryggerhuset.
Lørdag 20 Mars
Naturlig Byggerier, v/Rolf Jacobsen !5.30
Søndag 21. mars.
Familieforestilling m/Veronica Salinas 14.00
Mer informasjon: www.holtgard.no

SELGES:

DIVERSE

Kanskje du som lytter også har en
drømmehistorie du vil dele med oss denne
kvelden?
Det blir mulig å få kjøpt kaffe og te med litt
”attåt”

Hel ryggskinne, merke
Head str. L (184 cm)
Selges kr. 500,- (halv
pris), lite brukt. Henv.
Andreas Høybach, 3.vg.
tlf. 92 48 28 81.

GIS BORT:

Vi gir bort SIMO
barnevogn med bag.
Trenger litt reparasjon på
kalesjen men ellers ok.
SIMO reiseseng gis også
bort. Ring Maria og
Sverre, tlf. 33 38 76 56.
Mob.: 45 27 92 00.

Vi ønsker å skape mer blest om muntlig
fortelling. ALLE som vil kan delta!

FUNNET:

Tid, sted og konkurranseregler kommer så
snart vi har alt på plass.

SELGES:

Mobiltelefon funnet.
Kontakt kontoret.
Skrivebord (med sjalusi
lokk) i furu, 1, 50 lang.
Mye plass m. 6
dype store skuffer, 8 små
til penner etc. Tilsalgs
kr. 700. Kontakt Kari
Kjølner Mobil. 952 17116

Inngang kr.100,- (25 % går til leie av
lokalet)
Vi er også flere fortellere fra Vestfold som
planlegger en ”FORTELLER-SLAM”: en
uhøytidelig konkurranse i fortelling med
publikum som jury i slutten av april.

Har du lyst til å være med så kontakt meg
på begodstory@gmail.com

TOUCHSTONE & FRIENDS REUNION KONSERT
DUGNAD FOR HAITI
LØRDAG 20.3. KL. 21:00
Brygga restaurant, Tønsberg
Billetter kr. 250,- (studenter 200,-)
Forhåndsbestilling av billetter til e -post: touchstoneforhaiti@gmail.com

Påskefrokost

Alle familier på skolen og i barnehagen ønskes
velkommen til påskefrokost

SØNDAG 4. APRIL (1. påskedag) kl. 10:15
Alle tar med seg smørbrødfat og kaffe/te hjemmefra (melk og saft fåes på skolen). Etter
måltidet med sang, musikk og en påskefortelling, går vi ut og leter etter påskeegg.
En liten sum til påskeharens utgifter vil bli beregnet, kr 30,- pr barn.

Svarslippen leveres Marit Kristiansen eller klasselærer innen
fredag 26. mars, eller ring Marit i barnehagen: 33 35 22 11/12.
Privat: 33 32 14 17.
Spørsmål rettes til ovennevnte.
………………………..

Påmelding til påskefrokost:
Navn..................................................……………………..
Voksne .................. Barn .................
Kan bake kringle .........
Kan bake vårkrans……….

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

SKOLERUTEN 2010/2011
HØSTHALVÅRET: tirsdag 17. august – tirsdag 21. desember
VÅRHALVÅRET: mandag 3. januar 2011 – fredag 17. juni 2011
ANTALL
DAGER:

MÅNED

11

AUGUST 2010 Skolestart tirsdag 17. august

22

SEPTEMBER

16

OKTOBER

HØSTFERIE uke 40 (4/10–8/10)

23

NOVEMBER

JULEMARKED 20. (regnes som skoledag)

15

DESEMBER

Siste skoledag før jul: tirsdag 21.

21

JANUAR 2011 Skolestart etter jul: mandag 3.1.2011

15

FEBRUAR

23

MARS

15

APRIL

21

MAI

10

JUNI

192 skoledager

FERIER/ FRIDAGER OG MERKEDAGER:

FRI VINTERFERIE UKE 8 (21/2–25/2)

FRI PÅSKEFERIE (18/4–25/4.)
VÅRMARKED LØRDAG ?
FRI 16/5 og 17/5 (17. mai regnes som
skoledag)
FRI 2/6 (Kristi Himmelfartsdag), 3/6 og
13/6 (2. Pinsedag).
Siste skoledag: fredag 17.

