: TORSDAGSBREVET
TORSDAG 12. 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
4. kl.

TORS. 26. MAI
Spill, kl. 18:00 i Treklangsalen

FRA KALENDEREN
Mai
Årsmøte i barnehagens
TORS. 12. foreldreråd, kl. 19:00
MAN. 16. Fridag

Juni
TIRS. 7.

Årsmøte FU, kl. 19:00. Alle
foreldre oppfordres til å møte.

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: 12., 19. og 26. mai
Hilsen Jorunn, Sara, Roger og Sonja

Helsesøster
Inger Skaar har kontortid:
Torsdag 12/5 kl. 12:00 - 14:00
Onsdag 18/5 kl. 09:00 – 12:00
Fredag 20/5 kl. 09:00 – 12:00
Onsdag 25/5 kl. 09:00 – 12:00
Torsdag 26/5 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

De som har satt igjen
en sofa i barnehagen
bes vennligst hente
den snarest!
Korps til småbarnas
17. maitog.
Foreldre, elever og
lærere som vil spille
i korpset vårt på 17.
mai ønskes velkommen til øvelser
(sannsynligvis) mandag 16/5.
Ta kontakt for nærmere info:
vibeke.collin@steinerskolen.no
(eller SMS: 988 74 839)

Nå er det få dager igjen til 17. Mai!
Vi håper alle er klar for vår tradisjonelle feiring, med barna i
fokus. Det vil bli barnetog, leker, is og pølser, popcorn, taler, og
alt annet som hører dagen til. Finn Bøe med sin flotte lastebil
kjører også i år, slik han gjort i 32 år! Vi håper på godt vær,
og satser på et rent ute arrangement.
5 klasse har ansvaret for gjennomføringen av årets 17 Mai
arrangement, men andre klassetrinn har også noen oppgave r.
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 m erket
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

8. klasse på Solli Gård

Det ristet i bakken da den store bjørka falt, hugget med øks og felt av elevene. En for
en hadde de vært borte ved stammen og hogd. Veiledet av Frode som for tiden er med
å bygge vikingskip i Tønsberg.
Vi dro alle mann. Tauet var langt, men bjerka var 24,5.
Det store i dag var biene. Ingvald Hjorteseth, morfar til Benjami n, og Erich
Tellmann som har vært lærer og barnehagelærer på skolen i mange år, øste av sin viten
om bienes forunderlige liv. Vi snekret rammer til kubene, og på slutten av dagen fikk
vi - bokstavelig talt - et innblikk inn i kubene der de står i eplehagen . Erich og
Ingvald løftet opp rammer som var fulle av bier.
En gruppe hentet egg til svelebaks ten i pausen (Herlig mens vi nø t nistepakkene
våre i et fantastisk vårvær). Og de stelte i drivhuset og gjorde klar til planting av
tomat, agurk mm.
Som vanlig ble vi hentet av Øybuss og Arne Magnus.
Hilsen 8.kl.

Kjære lesere av torsdagsbrevet
Når vi nå har avsluttet vårmarkedet er det enkleste å si " Takk for innsatsen, ingen nevnt å ingen glemt"
men det blir litt trist da det skjedde så mye flott. Så jeg tar sjansen og risken å nevne alle og kanskje
glemme noen, men det får stå sin prøve!
Aller først, takk til 4. klasse for en godt gjennomført vårmarked. Ja ikke bare godt gjennomført men et
vellykket vårmarked på alle måter. Programmet var variert og interessant. Pyntingen både inne og ute var
flott. I det hele tatt en flott vårmarked!
Det er flere å takke for innsatsen og arrangementet:
- Vårmarkedsgeneralen Kjetil B. med Hedvig F. K. ved sin side med mange flinke hjelpere blant foreldre
og elever i 4. klasse og ikke minst takk for korsangen fra dere! Morsomt!
- Takk for en flott steinsalgsbod, salg av fine dokker og vakre håndverksting i regi av NorBalsam, salg av
leker, brød og annet smått og godt, loppemarked, plantesalg, leker og konkurranse og auksjon!
- God grillmat og kaffe/te kaker og smørbrød som er laget av flittige hender!
- Klovner på stylter som raget langt over bakken!
- Hest og vognkjøring var som vanlig til stor glede for barn og voksne, takk for det!
- 6. klasse, Vidaråsen, Odd Jarle og Jens for arbeidet med å dyrke planter til plantesalget.
- Vered som danset med 4. og 8. klasse. Anders og Jens som spilte til dansen.
- Alle strykere som har øvd med Vibeke og Sarah over lengre tid!
- Tryllekunstnere som fortryllet oss i Blåtind
- Line S., Anne Cathrine H. og Henrik H. og alle andre som bidrog til den fine elevutstillingen.
Jeg håper ingen er glemt!
Takk for innsatsen, vel blåst!
Kent Härström

DIVERSE
Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

MISTET: "Har du sett sykkelen min? Den
forsvant fra skolens sykkelparkering ca 5. 6.mai. Det er en ny, rød og hvit guttesykkel
av merke FUJI med en blå kodelås. Dusø r.
Hilsen Isak Stubø Vegrim, 3.klasse. Tlf: 905
29 905"

Adr.: Breidablikk Sjømannshjem, Dukenveien 2,
Nøtterøy
Henv. Unni-Brit Norum, tlf 33399626/mob.
98819213.

SELGES: Fin bunad til jente, 14 år.
Blå/brodert ull m. bluse og skjerf. Kr 500, -.
Henv. 92 26 17 24.

TIRSDAG 24. MAI:
Årsmøte

BYTTE/SELGE: "Har penklær til 17. mai i feil
størrelse! Noen som vil bytte?? Har svarte
pene sko str. 38, svart dressbukse str. 152,
svart dressjakke + vest ukjent strl., ca 8 år,
svart dressjakke med tynne hvite striper
ukjent str., ca 9 år. Trenger klær til relativt
stor 11 åring! Ring meg: Cathrine 90805505
SELGES: Stor og fin trampoline selges rimelig!
(Ikke sikkerhetsnett.) Ta kontakt på: 47 44
25 90.

Timekspressen til Oslo og Skolebuss til
Steinerskolen 5 min å gå fra huset .
Det er to hus på tunet. I det andre huset
bor en herlig familie på 4 med to jenter på
1 og 3 år. (Simon som jobber i Sydvesten,
med familie)
Huset er ledig fra 1. juli, Husleie 9000kr pr
mnd + strøm.
-Kan dette være noe for dere? Kontakt Hedvig
97431525 eller Thomas 95447545

ØNSKES: Mor på 41 med sønn på 5 (som skal
gå i Sydvesten) ønsker å leie bolig med max
2 soverom fra 11. juli. Henvendelse til
Hildegunn Aadland tlf. 55 271218
FUNNET: Mobiltelefon (Sony Ericsson) funnet.
Henv. kontoret tlf: 33352202

TIL LEIE: Hus på felles tun til leie fra 1.
juli 2011-1. juli 2012, Sundene, Tjøme
Er dere en familie som ønsker å bo på felles
tun med mulighet for felles måltider og
samarbeid om hage og dyr? Et fellesskap som
er hygge, ikke plikt?
Huset har nyoppusset bad, 3 soverom,
kjøkken med spisestue og lys, trivelig stue.
På tunet hopper to kaniner og rusler en katt.
Utover våren kommer det nok noen unghøner
også. I hagen er vi i ferd med å utvikle
grønnsaks- og urtehage, små hyggelige stier
og lunger. Tomten er på 2.4 mål med skogen,
vann og hav med flotte turområder i
umiddelbar nærhet. Bussforbindelse til
Hvasser, Verdens Ende, Nøtterøy og Tønsberg,

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

