: TORSDAGSBREVET
TORSDAG 5. MAI 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
TORS. 26. MAI
4. kl. Spill, kl. 18:00 i Treklangsalen
TIRS. 10. MAI
6. og 7. Felles foreldremøte med
kl.
Godi Keller. Kl. 19:30

FRA KALENDEREN
Mai
TORS. 5

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

LØR. 7.

Vårmarked

TORS. 12.

Årsmøte i barnehagens
foreldreråd, kl. 19:00

Juni
TIRS. 7.

Helsesøster
Inger Skaar har kontortid:
Fredag 6/5 kl. 10:00 – 12:00,
Onsdag 11/5 kl. 09:00 – 14:00 og
Torsdag 12/5 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.

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

Årsmøte FU, kl. 19:00

Ekstrauker i fritidshjemmet
i forbindelse med
sommerferien.
Vi kan glede alle som har påmeldt sine
barn til uke 25 (14 barn) og 33 (23 barn)
i sommerferien med at det er påmeldt nok
barn til at vi holder åpent begge ukene!
Hilsen Jorunn og Roger
TIL ALLE FORLDRE SOM HAR BARN I
4. KLASSE SOM ER I FRITIDS (SFO)!

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

Konserter på
vårmarkedet

Aspirantorkester og
Juniororkesteret spiller på
åpningskonserten. Oppmøte kl.
10:00
Aspirantorkesteret har ekstraøvelse
fredag 6. mai kl. 13:30 – 14:15.
Instrumentene settes igjen fredag.

Kjære lesere av
torsdagsbrevet

passer dem her i Norge. Vi ønsker dem god

- Vinteren er over og sommeren på vei. Det er en

- 10. klasse skal ha sin landbrukspraksis. De er

intens arbeidsperiode for skolen og

plassert rundt på forskjellige gårder i grupper. Vi

medarbeiderne. Året skal evalueres og

håper de får en fin opplevelse og en forståelse av

underveisvurdering skal skrives, samtidig er vi i

hvordan bonden arbeider og betyr for både

gang med å planlegge kommende skoleår.

kulturlandskapet og samfunnet.

Turer
Det skjer en del turaktiviteter fremover. Med
risiko for å glemme noe nevnes:

- 9. klasse drar på seiltur uke 21. Båten heter

arbeidslyst!

Matilda og de må dra helt til Vestlandet med
buss før dere ligger båten. Det er Vibecke Collin

- 3. vg som drar den 8/5 på en Europa turne.
Først til Berlin, deretter til Praha, Wien,
Budapest, Beograd og Istanbul. Tog ned med

og Annette Bonde som drar med dem. Vi ønsker
dem vakkert vær og passelig med vind slik at de
får en flott seiltur!

stopp i de nevnte byer der de skal studere kunst
og arkitektur, de flyr hjem den 24/5. De som blir
med er Christer Geelmuyden og klasseforstander

Andre klasser drar på mindre turer rundt om
kring.

Liss Due, Bernt Bakkevik møter dem i Budapest.

Kollegietur

Vi ønsker dem en flott tur!

Kollegiet har vært på besøk til Solli gård. Temaet

Uke 21 begynner de å øve in sitt skuespill som

for besøket var ”Gården som pedagogisk arena”.

får premiere siste skoleuken.

Som dere sikkert vet har vi et unikt samarbeide

- 2. vg skal ha sin industripraksis. De kommer å
dra blant annet til Rjukan og andre industrier
rundt i Vestfold. Dette blir ukene 20 og 21.
Magnus Aagesen sammen med Line Semperboni
blir med til Rjukan.

med gården med jevnlige besøk av klasser fra
vårt barnetrinn. Dette samarbeidet ønsker vi å
forsterke på ungdomstrinnet og utvide til også på
sikt å inkludere videregående trinn. Det vil bli
satt ned to arbeidsgrupper som kommer å
utarbeide forslag på hvordan dette kan realiseres.

- - 1. vg har sin håndverkspraksis der de er rundt
på forskjellige arbeidssteder i Norge, Russland
og Tyskland. Det er elever i
språkfagene Russisk og Tysk som drar til disse
kanter av verden. De fleste i Russisk gruppen

Vårdugnad
- Sist men ikke minst, et hjertelig takk til de som
var med på lørdagens dugnad. Det betyr mye for
oss at dere stiller opp og rydder og maler!

drar til Russland sammen med Astrid Bjønness
og de fleste i Tysk gruppen drar sammen med
Frode Andersson til Tyskland. Noen blir her og
har sin praksis på vikingeskipet som bygges her i
Tønsberg, andre har funnet seg plasser som

Med vennlig hilsen
Kent Härström

GÅRDSBESØK 3.KLASSE
I dag var 3.klasse på Solli Gård. Det var sol - og friskt, litt skarpt vær.
Epletreet vårt står fint sammen med mange andre små trær. Bare vårt lille tre
hadde fått små blad, der det stod i skråningen nedenfor veien. Kyrne går nu ute hele
dagen og sauene hadde fått lam. Hønene gledet seg til å spise det friske gresset på den
andre siden av gjerdet.
Da vi hadde besøkt alle dyra, og spist maten vår delte vi oss i tre grupper, satte
opp plasten på veksthuset, utvidet hønsegården slik at hønene kan forsyne seg av
gresset, sanket egg og laget en stor hageseng i kjøkkenhagen hvor vi satte løk.
Hilsen 3. klasse

Årsmøte i barnehagens foreldreråd
Torsdag 12. mai kl.19.00 i Sunnaneng Vestenfor
Agenda:
- Godkjenne dagsorden
- Valg av referent
- Årsberetning 2010
- Årsregnskap 2010
- Valg (ansatte-representanter)
- Kort referat fra Samarbeidsutvalget
-Foredrag ved Anders Berg: ”Barnets møte med verden”.
Vel møtt!
Vi oppfordrer alle foreldre og foresatte til å komme. Det blir et
inspirerende foredrag.
Regnskapet kan hentes på kontoret hos Kari Anne eller Line, Venevill
Stjerne.

Kristensamfunnet i Oslo planlegger nå konfirmasjonsforberedelsen for

dem som skal konfirmeres våren 2012. I den forbindelse inviterer vi til en
informasjonskveld onsdag 11. mai kl. 18.00-19.30 i Kristensamfunnet i Oslo, Oscars
gate 84. Dette gjelder barn som er født i 1997 og deres foreldre.
Mvh Kirsten Thomassen og Gisle Bie

ÅRSMØTE - FU
Tirsdag 7. juni avholdes årsmøte i FU på skolen kl. 19.00
Saker må være innsendt til styret senest 06.05.2011
Alle foreldre oppfordres til å møte.
Mvh
Jo Petter Drtina
Leder av FU

17 Mai feiringen står for døren!

Mai er en flott måned med mange viktige aktiviteter på skolen.
5 klasse har ansvaret for gjennomføringen av årets 17 . Mai
arrangement, men andre klassetrinn har også noen oppgaver.
2 kl, 3, kl og 4 kl skal levere pizzaboller eller påsmurte rundstykker. 5 kl og 6 kl skal
levere kaker. Alt leveres på skolekjøkkenet på selve dagen, der vil det være noen
tilstede som tar imot varer fra kl 9.30. Det er flott om kaker/rundstykker er merket
med informasjon om glutenfri, melkefri etc, for de som ønsker å levere det. Vi prøver
som vanlig å ha en økologisk profil på det vi selger.
5 kl har, som nevnt, mange oppgaver i løpet av dagen. 5 kl foreldrene har fått
vaktlister og annen informasjon tilsendt på mail. Dette er også delt ut i klassen på
papir.
Ved spørsmål kontakt: Tomas Collin 913 284 30, Helge Haga 994 698 22 eller Line
Nyborg 924 938 79

Korps til småbarnas 17. maitog.
Foreldre, elever og lærere som vil spille i korpset vårt på 17. mai
ønskes velkommen til øvelser (sannsynligvis) tirsdag 10/5 og
mandag 16/5.
Ta kontakt for nærmere info: vibeke.collin@steinerskolen.no (eller
SMS: 988 74 839)

Lopper til Bruktmarkedet
Vårmarkedet er snart for døren og Bruktmarkedet har behov for ”lopper”.
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 h ar 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,
klistremerker, glitter og paljetter, filt osv. Har du noe å avse, lever det på plassene til
RAPHAEL eller ANINE i barnehagegruppen SOL som ligger re tt ved skolen med inngang
mot parkeringsplassen. Leveres fortløpende.
Tusen takk. Hilsen Veronica og Cathrine
Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen

TIRSDAG 10. MAI:
“Vidar og den eteriske Kristus” ved Liv Skappel Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Inngangspenger kr 30,-. Møtene er åpne for alle.
Adr.: Breidablikk Sjømannshjem, Dukenveien 2, Nøtterøy
Henv. Unni-Brit Norum, tlf 33399626/mob. 98819213.

DIVERSE
SELGES: Jeg skal selge min bolig i Fasanveien 19B. Visni ng idag torsdag 5 mai kl. 1730.
Se forøvrig: www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=28212095
Jo Petter Drtina mob. 911 19477
FUNNET: Mobiltelefon (Sony Ericsson) funnet. Henv. kontoret tlf: 33352202

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

