: TORSDAGSBREVET
TORSDAG 14. APRIL 2011
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.
KLASSENE
TIRS. 10. MAI
6. og 7. Felles foreldremøte med
kl.
Godi Keller. Kl. 19:30
TORS. 14. APRIL: Tyskspill,
8. kl. kl. 19:00 i Blåtind

FRA KALENDEREN
April
18/4-25/4
TIRS. 26
ONS. 27

PÅSKEFERIE
Skolen slutter kl. 12:30 fredag 15.

“Den kulturelle skolesekken”
Interaktiv konsert. 5. klasse
“Den kulturelle skolesekken”
Forfatterbesøk. 7. klasse

Mai
TORS. 5

“Den kulturelle skolesekken”
5. klasse til Midgard.
Tilbake ca. kl. 13:50

Lør. 7.

Vårmarked

TIL ALLE FORLDRE SOM HAR
BARN I 4. KLASSE SOM ER
FRITIDS (SFO)!

4. klasse skal være i svømmehallen (i
SFO-tiden) følgende dager:
28. april, 5., 12., 19. og 26. mai
Hilsen Jorunn, Sara, Roger og Sonja

SKOLEHANDLINGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
VÅRHALVÅRET 2011
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.

22. mai

Johannes 15. v 26 –
16. v 4

Helsesøster
Inger Skaar har kontortid
Onsdag 27/4 kl. 09:00 – 12:00 og
Torsdag 28/4 kl. 12:00-14:00
i barnehagebygget, tlf: 33 35 22 09.
Hun kan ellers kontaktes på
helsestasjonen, tlf: 33 40 21 70 eller
mob. 959 72 595.

Til alle medlemmer
av Juniororkesteret
og Aspirantorkesteret.
Vi skal spille på skolens
påskeavslutning kl. 11:30
fredag 15. april.
Instrumenter skal settes i gymsalen
klar for stemming innen kl. 8:30
på fredag.
Med vennlig hilsen Sarah, Vibeke
og David

Vårdugnad 30. april !!

Klasserepresentant må snarest finne minst 4 dugnadsvillige fra sin klasse
og sende kontaktliste for disse til aleeber@online.no
2.klasse til 7. kl. stiller klokka 10:00
8 klasse til 3 vg. stiller klokka 13:00
Alle foreldre er velkomne til å bidra. Suppe vil bli servert klokka 13:00 av
elever fra 2. videregående. For info ring Arvid 979 777 25. Vel møtt!

Kjære foresatte
Nå begynner vi å se konturene av andre etasje på barnetrinnet. Blir spennende å ta i bruk!

Skolens romsituasjon
Ja til tross for at vi nå har bygget en gym sal og snart blir 2. etasje på barnetrinnet ferdig mangler vi
fortsatt en del rom. Dette blant annet fordi vi ikke kan bruke Blåbrakken fremover. Miljørettet Helsevern
godkjenner ikke den som undervisningsrom lenger, dette på grunn av mulighet for lekkasje, fulgt av røte,
sopp og derved soppsporer som er svært uheldig for mennesket.
Derfor må håndarbeidet og grafikken flytte ut til andre deler av skolen.
Vi må derfor fortsette med å smi planer for videre finansiering av utbygging og/eller nybygg. Det beste
hadde vart å rive Blåbrakke å bygge et nytt bygg i to etasjer eller en etasje på hvert av grunnskolebyggene,
helst begge deler, da ville vi få tilstrekkelig med lokaler til de forskjellige fag og aktiviteter.
Er det noen som har, eller noen som vet om noen som har noen millioner kr. liggende som venter på gode
prosjekt til gleder for andre, så kan vi være behjelpelig med å løse det problemet!

Markedsføring av skolen
Vi har fått reklamebannere på skolebilen som viser at vi er, ikke bare en grunnskole, også en
videregåendeskole. Planen er videre å sette opp et oversiktskilt over skolens bygningsmasse. Skiltet vil bli
ferdig montert før skolestart i høst.
Videre vil det bli satt et stort skilt eller enkeltstående bokstaver på gymsalsbygget ut mot veien der det
kommer å stå skolens navn og at vi er en grunn- og videregåendeskole.

Kollegiemøtet på torsdager
Kollegiet arbeider for tiden med et fremtidig nytt lønnssystem.
28/4 skal hele kollegiet besøke Solli gård som vi har et fint samarbeide med. Det gleder vi oss til!

Dugnad
Vi trenger mange ivrige hender på vårens dugnad slik at vi får en flott uteplass vi kan være stolte av!

Obligatoriske elevundersøkelse
7., 10. og 1. vg. skal gjennomføre den obligatoriske elevundersøkelsen.
1. vg og 10. klasse har allerede gjennomført undersøkelsen.
7. Klasse gjøre det torsdagen den 14.04.

Til sist til dere forelder og til de eldre elever
Er der fornøyde med skolen, fortell det til andre
Er det misfornøvde, fortell det til oss så skal vi gjøre noe med det!
Med ønske om en fin påskeferie!
Kent Härström
Daglig leder

Lopper til
Bruktmarkedet
Vårmarkedet er snart for døren og
Bruktmarkedet har behov for ”loppe r”.
Bruktmarkedet skal være i 5. – 7.
klassebygget. All innlevering skjer i 6.klasse rommet fredag 6. mai mellom kl. 18.00 og
22.00.
Kontakter for Bruktmarkedet:
Margareta Nordlien, 10. klasse
Tlf.: 97198384
Kenneth Mortensen, 7. klasse
Tlf.: 98045966
Det er vårt ønske om at alt som kommer inn
er helt, rent, pen og fungerer. Alt annet må
dessverre tas med hjem igjen.
Erfaring fra tidligere år viser at det har vært
en del ymse ting som har blitt innlevert. Det
er ikke hyggelig for barna å finne sine egne
ting i en eske borte ved søppelcontaineren.
Det skal også være en auksjon på
Vårmarkedet. Om dere har noe med ”det lille
ekstra”, er det også hjertelig velkommen. Ta
kontakt med ? på tlf for innlevering.

VÅRMARKED

Nå er våren like rundt hjørnet og snart er
det klart for vårmarked. Vi fortsetter med
“Barnas Planteverksted” som vi begynte med i
fjor. I den anledning trenger vi mer “pynt”
Det kan være alt fra små glansbilder, steiner,
sløyfer, skjell, perler, klistreme rker, glitter og
paljetter, filt osv. Har du noe å avse, lever
det på plassene til RAPHAEL eller ANINE i
barnehagegruppen SOL som ligger rett ved
skolen med inngang mot parkeringsplassen.
Leveres fortløpende.
Tusen takk. Hilsen Veronica og Cathrine

Til 2. klasses
vårmarkedsdugnad

trenger vi mellomstore/store utekrukker,
vindusblomsterkasser etc. Vi skal pusse opp
gamle krukker så vi tar gjerne i mot
malingsrester også hvis noen har det
liggende. Levering kan skje til Joanna i
barnehagens småbarnsavdeling (Stjerne).
Vennlig hilsen Joanna

Vi trenger et telt/partytelt,
fortrinnsvis 3x3 m, til ”Den Gode
Grill” på vårmarkedet. Dersom noen

har

et slikt telt vi kan låne lørdag 7.mai,
vennligst ta kontakt med Jorunn,
vårmarkedsrepr. fra Sunnaneng Østenfor. Mobil
99617167

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen
TIRSDAG 27. APRIL:
Påskearrangement i samarbeid med
Mikaelgruppen i Tønsberg og Nøtterøy
Bibliotek
kl. 19:30.
Møtene er åpne for alle.
Henv. Unni-Brit Norum, tlf 33 39 96 26
/ mob. 988 19 213 .

Raniero
et påskespill av Jens Bjørneboe
etter en legende av Selma
Lagerløf vises på Vidaråsen
påskeaften 23.4. kl. 19.00
i Kristofferhallen, fri entreè
hjertelig velkommen

SØKES: Vi søker midlertidig hjem til to

DIVERSE
SOMMERJOBB ØNSKES: Jeg søker sommerjobb –
alt av interesse. Har referanser om ønskelelig.
Ta kontakt med Signe i 2. videregående,
tlf: 406 25 315
SELGES: Fotballsko Nike tiempo (sort/hvit
str.40) til spill på grus/kunstgressbane
...desverre for små, nesten ikke brukt! Skoene
er av mykt ekte kalveskinn. Selges 300 kr.
Ring 47253040
ØNSKES KJØPT: Guttebunad str. 5 år ønskes
kjøpt. Kontakt: Joanna på tlf.: 46 79 12 45
eller kom innom barnehageavd. Stjerne

nydelige katter p.g.a. lang reise. De kan bo
sammen eller hver for seg. Ta kontakt for
mer info! Tlf. 474 42 590.
Lær om ikonmaling av Georg Kordis! Lær
deg å male et bysantinsk ikon og å male med
egg tempera over tre dager med dagens
ledende ikonograf fra Aten. Georg Kordis
kommer for første gang til Norge, til
Tønsberg. Hans seminar holdes på galleri KS.
19. 20. og 21. Mai, 2011.
Kontakt hauk: haukmart@hotmail.com eller
ring: 33323671

Påskefrokost
Alle familier på skolen og i barnehagen ønskes
velkommen til påskefrokost

SØNDAG 24. 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.

Påmelding til Joanna Carr, Marion Kanschat Jorunn Hjorteseth eller
barnehageavdeling/klasselærer innen fredag 15. april, eller send e-post
til: jorunn.hjorteseth@steinerskolen.no, eller ring/send SMS til 47270022
Spørsmål rettes til ovennevnte.

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

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

