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TORSDAGSBREVET
TORSDAG 15. DESEMBER 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

FRA KALENDEREN
Desember
20.
21.

Siste skoledag før jul.
Skolen slutter ca. kl. 12.30
BARNEHAGEN: Siste dag før
jul, slutter ca. kl. 12.00.

Alle familier
ønskes en riktig
god juleferie!

Januar
2.
3.
17.
18. og
19.

BARNEHAGEN: Første dag etter
juleferien.
Første skoledag etter juleferien.
9. OG 10. KLASSE: Felles
informasjonsmøte om vårt
videregående trinn
PLANLEGGINGSDAGER, se
utfyllende informasjon annet
sted i torsdagsbrevet.

ÅRETS TELEFONKATALOG ER FERDIG!

Det er delt ut ett sett, skole og
barnehage, til hver familie.
Trenger du flere eksemplarer er
det bare å kontakte kontoret.

Til kommende
1.klasse-foreldre!

Vi minner om at søknadsfristen for
skoleplass i 1. klasse går ut
15. desember. Skjema finnes på
vår hjemmeside.
Inntakskomitéen v/Kari Sverstad
Helsesøster

Helsesøster Inger Skaar kan
kontaktes på mob. 959 72 595
eller helsestasjonen, tlf: 33 40 21 70.

Vi gleder oss til å vise

ÅRETS JULESPILL
I BLÅTINDSALEN
MANDAG 19. DESEMBER
For 2. – 7. klasse kl. 9.00
For 8. – 3 VG kl. 10.30

Og for alle andre som har lyst til å friske opp julestemningen
kl. 18.00 samme dag
Hjertelig velkommen!
Hilsen årets julespillkompani

OPPTAK TIL BARNEHAGEN HØSTEN 2012
Kommunen står for samordnet opptak av barn. Søknadsskjema for 2012 er
lagt ut på Nøtterøy kommunes hjemmeside: www.notteroy.kommune.no
Klikk på ”barnehager” under menyvalget ”kontakt oss”.
Søknadsskjema sendes elektronisk fra ovennevnte nettside. De som trenger hjelp
til elektronisk utfylling, kan få det ved å henvende seg til:
Nøtterøy kommune, Servicesenteret, Tinghaugveien 16 (NAV-bygget).
SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAK 2012 ER:
1. februar 2012

OBS! Helt til slutt i søknadsskjemaet finnes feltet Annet. Her MÅ det fylles ut om dere har tenkt å søke
barnet inn på Steinerskolen i Vestfold. OBS!
NB! Søkere som ikke har fått plass inneværende barnehageår, må søke på nytt. Det gjelder også for de foreldre
som har søkt tidligere, og som står på våre ventelister.
Hovedopptaket lyses ut i lokalpressen i januar, og vil bli behandlet av kommunen i mars måned.
Barnehagen

Planleggingsdager:
Onsdag 18. og torsdag 19. januar

Fra 12.30 begge dager har lærerne utviklingsseminar på skolen.
Elevene i de øverste klassene får halvdagsprøver disse dagene. Hvilke
klasser det gjelder kommer det nærmere beskjed om.
De mindre elevene slutter skolen 12.30. SFO er åpen.
Hilsen daglig leder og trinnledere.
WOW-day på skolen vår

Resultatet fra årets solidaritetsaksjon er nå klart:
Vi hadde WOW-day fredag 21, oktober. Alle klasser fra 6.kl. og oppover
deltok hver på sin måte. Den samlede summen ble: 50.612 kr
Den klassen som arbeidet inn mest var 7.kl.
Pengene er fordelt på de tre prosjektene:
CESWaldorf i Bogota, Colombia, en barnehage og et sosialsenter for barn
og unge i fattigområdet Sierra Morena.
Educare Center, Cape Town, Sør-Afrika, et senter for førskoleutdannelse og
utvikling av et 10-talls barnehager I slummen.
Shanti Sewa Griha, Kathmandu i Nepal,et senter for leprasyke og
handikappede mennesker.
Takk til alle som deltok! Strålende innsats!
Hilsen Astrid Bjønness,
Kontaktperson for WOW-day i Norge.
AU PAIR
Hej
Vi er en dansk familie, der har en Au pair mand der afslutter sit ophold hos os til
April han vil rigtig gerne vil videre til Norge.
Det vi kan sige er at vi selv er en ”Steiner familie” med 3 børn, så Aleazar (som han
hedder) har lært og kender en del til den livsførelse med alle de gaver og udfordringer
der høre sig til 
Han er det kæreste, varmeste og ærligste menneske man kan møde og af selvsamme
årsag skriver vi til jer for at høre om i kan printe vedlagte brev ud og hænge op på
skolen.
Tusind tak på forhånd og rigtig glædelig jul
Med venlig hilsen
Vivian Meier

Dear Family
How are you?
To start with, I'm Aleazar Arevalo Naig (male), I’m 27 years old this 8th of November 2011.
Physical features include a height of 5'4", weighs 140 pounds. Brown skin, dark hair and eyes, and
warm smile. I'm a Filipino, specifically from Zamboanga City, The southern most part of the
Philippine archipelago. I grew up a place where there is always sunshine, fresh rain forest air and
cool sea breeze during warm summer nights. There is also endless supply of sweet and juicy
tropical fruits, not to mention the satisfying seafood. I am proud to say that our place is a little
paradise in its own right. The family I came from is an extended one, which means all my brothers
and sisters with their husbands, wives and children live in one household. With this situation we are
very bonded closely and we observe and treasure family traditions and values. I practice Roman
Catholicism, so I'm a bit of a conservative person. Although I’m pious and still stick to old religious
practices,
I respect what others believe in. We have this so called "fiestas" in our place, my mother usually
organizes the community and family parties, and this is a lot of fun. I usually give a hand in helping
them to make the gathering a success. In our house, the singles, meaning siblings who aren't
married yet are the ones expected to do the household chores, so I can say that I can do
multitasking, and I'm very used to that. I do almost everything including taking care of my nieces
and nephews. There are five of them, and I really enjoy spending time with them. The innocence of
a child always makes my heart light and contented. This is my family background, this is the reason
why I'm a cheerful person and I take every life problems optimistically.
I finish a degree of Bachelor of Science in Computer Science. After that I had to find work to
help my big family meet the ends. So I ended having part time jobs, private practices, and every
modest way to earn a living. Unfortunately I did not land on a very good career in the computer
business, so I took up additional courses like electrician certification and care giving. I finished
both, and fortunately passed the Certification for Caregivers. I was then awarded by our government
with license number after crucial evaluation for Caregivers. I' am trained to do basic life support
and care for infants, children, elderly and the sick. Afterwards I apply for a care giving position in a
government elderly care facility. I worked there full time to care for the elderly and the frail ones.
During the weekends and day offs I have another job which is doing private care giving together
with nurses for patients being taken care at home. I'm also active in our community, I'm part of
a religious group we called (* YFC* Youth for Christ) which does things to help the needy and
guide the youth to a better life.
A friend of mine suggested that I try being an Au Pair, I research details about it and here I am,
enjoying the experience. At this point of my life, I can say that life is really big and it has a lot to
offer. I have discovered a lot of things and somehow expanded my wisdom as this western
experience is new to me.
Basically this is all about me. If you still have any personal questions, you can direct it through
this email. aleazarn@yahoo.com
Eager to hear from you soon!
Sincerely,
Aleazar

I kan kontakte os, hvor Aleazar bor. Så vil vi fortælle en masse og give ham vores
varmeste anbefalinger med.
Kærlig hilsen
Aleazars danske familie
Steen, Vivian, Marc, Martin og Victor Gustavsen
Telefonnr.: 0046 46 788 788

Låne
Loftet

Sportsutstyr
til hele
familien

Utlån: mandag og fredag kl. 14.00 – 16.00
UTLÅN:
På Frivilligsentralen kan du låne sportsutstyr som
ski, skøyter m.m. etter hva vi har på lager.
Depositum kr. 50.Utstyret kan lånes i 14 dager eller etter avtale.

INNLEVERING:
Har du liggende utstyr som ikke lenger er i bruk av.
Vi tar imot med stor takk og bruker dette til utlån.
Har du spørsmål vedr. Låne loftet
Kan du ringe mandag og fredag
kl. 14.00 – 16.00
tlf. 99 46 77 31 eller 33 40 36 85

Ekebergveien 10, 3121 Nøtterøy, tlf. 33 40 36 85

Nøtterøy kommune

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

FREDAG 6. JANUAR 2012:

Vi feirer Helligtrekongersdag

Bernt Kasberg Evensen framfører Draumkvedet
Det blir også foredrag.
Sted Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek.
Offentlig arrangement i samarbeid med Mikaelgruppen. Entré ke 150, - (inkl. kaker og
kaffe/te, ca. 15 min. før foredraget og i pausen).

Kjære venner herved inviteres til årets juleopplevelse. Ta med venner og kjente
til Tønsberg Domkirke!
ÅPENBARINGER FRA EN ESELMESSE - Revelations from a Donkey Mass
www.stella-polaris.com, http://www.sb.no/kultur/satte-kirken-pa-hodet-1.6592593

14. og 15 desember kl 1930 i TØNSBERG DOMKIRKE
”Åpenbaringer fra en ESELMESSE” er en tverrkunstnerisk forestilling ledet av STELLA
POLARIS. Det er teater, konsert, kunstobjekter og ikke så lite karn eval. Dette er
eseltråkket mot krybbe, stall og julefest.

ET TVERRKUNSTNERISK SCENE PROSJEKT
Tollef Thorsnes, installasjoner; Jan Terje Christoffersen, tekster; Svein Erik Tandberg,
musikalsk ledelse og orgel, Øystein Trollsås, fløyter og sax, Jo Berger M yhre, bass og
ulike eselinstrumenter, Andreas Lønmo Knudsrød, percussion, Alexander Bosrup Karlsen,
saxofon og Eselorgel, samt Terese Ranek og koret Lilja.

Velkommen!
Forestillingen er støttet av: FFUK og NORSK KULTURRÅD
Dansekurs for voksne, nybegynnerkurs !!
Oppstart på nyåret i treklangsalen,
onsdager fra 19.00 til 20.15
Her blir det dansestiler som jazz,streetdance,funk og salsarytmer.
Kom igjen-meld deg på !!
Påmelding skjer via mail : catticatt@hotmail.com
Mvh Cathrine E. Ramstad

DIVERSE
SELGES: Dress, mørk grå str 174 kr 250

Dressjakke, sort med hvite striper str 170 kr 100
Pent og lite brukt, ca 2- 3 ganger.
Bente Firman mobilnr: 402 39 184
SAVNER DU NOE ETTER JULEMARKEDET?
Det har kommet inn noen ting i etterkant av julemarkedet.
Ta kontakt med kontoret, tlf. 33352200

SELGES: NorBalSam selger nå økologiske håndklær fra Sekem farm i Egypt:
Små håndhåndklær: 100 kr
Store badehåndklær: 250 kr
Bare en farge: beige. Fine gaver! Vær med å gjøre hverdagen litt mer økologisk!
Henvendelse: astridbjonness@combitel.no

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 11/12) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726

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

5082.08.17734
5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866

JULAFTENFEIRING
”Mens vi venter…..”

Kjære alle interesserte i barnehagen og skolen!

Velkommen til julaftenfeiring
lørdag 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 20. desember
(eller på tlf. , SMS
47 27 00 22 –Jorunn
eller 33 32 14 17 – Marit).
Telefon til barnehagen: 33 35 22 09 / 468 17 070
Vi gjør i stand 20. desember kl. 14:00
Kan noen ta med riskrem?
………………………………………………………………

Julaftenfeiring lørdag 24.desember kl. 15:00 – 16:30
Navn ………………….
Vi kommer (antall) ………. stk
Vi kan hjelpe til 20. desember (kryss) ………..
Vi kan ta med riskrem (kryss) ………..

