: TORSDAGSBREVET
TORSDAG 2. DESEMBER 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

KJEMPEVIKTIG!!

FRA KALENDEREN
Desember
7.

4. klasse viser Paradis spill for
foreldrene i Blåtinn kl. 18:00

Informasjonsmøte,
7.

se annonse

i torsdagsbrevet

JULEKONSERT

15.
21.
24.

i Nøtterøy kirke,
onsdag 15. desember kl. 18:00
Siste skoledag før jul
Julaftenfeiring kl. 15:00

Julekonsert

I Nøtterøy kirke onsdag 15.
desember kl 18:00.
Fremmøte:
Juniororkester: kl. 15:30
Høystadiekoret: kl. 16:15
Antrekk: sort/hvitt!
FRIVILLIGE LEKSETIMER

Skolen tilbyr leksetimer for 2. t.o.m. 5.
klasse mandager og tirsdager kl. 14:00 –
14:45.
Påmelding til klasselærer.
Hilsen ledelsen

Helsesøster Inger Skaar har

kontortid torsdager kl 12:00 – 14:00 og
fredag kl 09:00 – 12:00
i barnehagebygget, tlf: 33 35 22 09. Hun
kan ellers kontaktes på helsestasjonen, tlf:
33 40 21 70.

Vi mangler fremdeles fødsels- og
personnr. for mange av foreldrene som
betaler for barnehage og/eller
fritidshjemplass. NB: Vi trenger
fødsels- og personnr. for den forelder
som betaler for barnehage eller
fritidshjemplass. Fristen er endret til:

tirsdag 7. desember.
Vennligst gi beskjed til kontoret, tlf.
33352201 eller e-post:
regnskap.vestfold@steinerskolen.no.

SKOLEHANDLINGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
HØSTHALVÅRET 2010
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.
Søndagshandling for november utgår
pga julemarkedet.

19. des.
16. jan.

Lukas 1. v.26-38
Johannes 2. v.1-11

Informasjonsmøte
Velkommen til høstens andre informasjonsmøte, som inneholder to
ulike temaer:
1.

”Å være foreldre på Steinerskolen”

2. ”Kunstnerisk undervisning”
m/en spennende demonstrasjon av
geometri
v/Eimund og Øivind Sand
TIRSDAG 7. desember, kl 19.00, i Treklangsalen på skolen
Med vennlig hilsen inntakskomiteen

VINTERBESØK PÅ SOLLI GÅRD
5. klasse reiste på gårdsbesøk mandag 29.november
i gnistrende føre med nysnø, 7 kuldegrader og en sol
som langsomt kom opp over åsen.
Vi gikk det siste stykke og kom varme frem, klar til
innsats. Gårdens fine traktor streiket nettopp i dag, så
vi var på rett sted til rett tid. Snart var det strødd og
foret i fjøset, hvor kuene nå lå og tygget drøv. Det var
laget fuglemat til fuglestasjonen, villsauene ute var
foret og strødd for i utefjøset. Vi hadde dessuten hentet egg i hønsehuset,
melk i melketanken for å steke lapper på takke i bryggerhuset. Det smakte
herlig der vi satt i bryggerhuset og koste oss i varmen fra en god vedovn.
Kl. 13 hentet bussen oss igjen, og nå kom den helt frem til tunet. Sjåføren
ble med opp for å beundre fuglestasjonen hvor det kvitret livlig i trekronene,
før vi igjen trillet ned til skolen etter en helt annerledes skoledag. Vi hadde
lært og opplevd en masse.
Jens

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen
T0RSDAG 6. JANUAR:

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek kl. 19:30
”To Jususbarn?”
Den esoteriske bakgrunn fpr de to forskjellige skildringer av Jesu fødsel i Lukas - og Matheusevangeliene. Den omfattende forberedelsen til at Kristus skulle inkarnere på jorden.
Foredrag ved Trond Rasmussen
Draumkvedet blir sunget av Bernt Kasberg evensen
Offentlig arrangement I samarbeid med Mikaelgruppen. Inngangspenger kr 150,- (inkl. kaker og
kaffe/te, ca 15 min før foredraget og i pausen).

DIVERSE
brukt på julemarkedet
må hentes! Kakefatene står nå utenfor skolekjøkkenet til avhenting.
Gjenglemte kakefat, tallerkner, brett o.l

TIL SALGS: Ved fra Solli gård til salgs. Tlf. 98 69 33 83 eller 33 33 76 52.
KJØPES: Skisko str 33 og Ski 140 cm ønskes kjøpt. Ullundertøy gutt str 92/98 ønskes også.
Hedvig 97431525
GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 10/11) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734

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

5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882

JULAFTENFEIRING
”Mens vi venter…..”

Kjære alle interesserte i barnehagen og skolen!

Velkommen til julaftenfeiring
fredag 24.12. kl.15:00 – ca kl. 16:30
Vi synger julesanger, ser et lite julespill og spiser riskrem.
Påmelding til klasselærer eller ped. leder i barnehageavd. innen 21
desember
(eller på tlf. ,
47 27 00 22 –Jorunn
eller 33 32 14 17 – Marit).
Telefon til barnehagen: 33 35 22 09 / 12)
Vi gjør i stand 21. desember kl. 14:00
Kan noen ta med riskrem?
………………………………………………………………

Julaftenfeiring fredag 24.desember kl. 15:00 – 16:30
Navn ………………….
Vi kommer (antall) ………. stk
Vi kan hjelpe til 17. desember (kryss) ………..
Vi kan ta med riskrem (kryss) ………..

