TORSDAGSBREVET
TORSDAG 31. MARS 2016
Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien 2, 3142 Vestskogen
Tlf. 33 35 22 00 – Fax. 33 32 37 23 E-post: vestfold@steinerskolen.no
Webside: www.vestfold.steinerskolen.no

FRA KALENDEREN
MARS
31.

Den kulturelle skolesekken:
Forfatterbesøk, Oda F. Lindholm.
Kl. 12:00. 7.trinn.

APRIL

8.

14.
18.
25.

Den kulturelle skolesekken:
«5 år i krig og besøk i
Slottsfjellhulene». Slottsfjellmuseet kl.
09:00. 9. trinn.
Den kulturelle skolesekken:
«Danseworkshop (Absence crew)»,
scenekunst. Kl. 09:00 – 6. trinn
Kl. 10:30 – 10. trinn
Den kulturelle skolesekken: «Et møte
med musikeren Alex Møklebust».
Kl. 11:30. 9. trinn
Den kulturelle skolesekken: Klykken Trio.
Teigar ungdomsskole kl. 10:30.
8. – 10. trinn.

30. VÅRMARKED

Helsesøster

Marianne Øvrevall er tilstede:
Fredag 1/4: kl. 08:30 – 14:00
Onsdag 6/4: kl. 08:30 – 14:00
Fredag 8/4: ikke tilstede
Fra og med uke 15 vil helsesøster
være tilstede onsdag og torsdag.
Helsesøster kan kontaktes på epost:
MarianneBjastad.Ovrevall@notteroy.kommune.no ,

eller tlf: 409 10 518. Hun kan
også kontaktes på helsestasjonen,
tlf: 40 80 12 30.

Vi minner om
at kantinen er
åpen på
fredager med
varmmat
(30kr) og kaker (10 kr).
Meny skrives på tavla i
Blåtindkafeen på torsdager.
Alle fra 8 klasse og oppover
er velkommen, husk
kontanter.

Vårdugnad!
Årets vårdugnad holdes lørdag 23. april kl. 10 -1530,
hvor vi gjør skolen fin til vårmarkedet.
Uteareal skal rakes og ryddes, og kanskje får vi
kapasitet til noen vedlikeholdsoppgaver.
Ta med hvis du har : rive, spade, trillebår, tilhenger og arbeidshansker.
Suppe kl. 1230.
Alle deltar på 1 valgfri dugnad pr. barn (følge de to minste). Påmelding:
www.vestfold.steinerskolen.no/dugnad
Vennlig hilsen dugnadsgruppa
Har du lyst til å arrangere vårmarkedets bruktmarked?

Som tidligere år skal det også i år være et bruktmarked på årets vårmarked. Det
har tidligere vært 7. og 8. klasse som har vært ansvarlige for dette. Disse klassene
skal også i år ha sine vakter på bruktmarkedet, men med innføring av ny
"modell" for gjennomføring av markedene, er dugnadsgrupper og ressursgrupper for
ulike aktiviteter hentet ut av klassene og blitt åpnet for personer som har ønsket
seg disse oppgavene uavhengig av klassetilhørighet. Vi ser for oss at også
planlegging og gjennomføring av bruktmarked kan ledes av en slik ressursgruppe.
Dersom du/dere har ideer til hvordan et slikt bruktmarked kan være og har lyst
til å holde i dette, ta kontakt med markedskomiteen. Markedskomiteen, sammen
med FU.repr. fra de to klassene, setter op p vaktlister for bruktmarkedet. Jobben til
ressursgruppen vil være å annonsere etter varer/l opper og legge til rette for et
spennende bruktmarked. Denne innsatsen vil gi fritak for oppgaver k nyttet til den
klassen dine barn går i. Vi vet at det finnes mange kreative og flinke foreldre ved
skolen og håper noen har lyst til å ta ansvar for dette. Meld dere gjerne til dette
sammen, dersom det er to eller flere som har lyst til å arrangere.
Ønsker du å stille eller har du spørsmål til dette, ta kontakt med en av oss i
markedskomiteen.
Kjetil Gjerde
Anniken Solberg Røed
Pernille Hesselberg-Meyer
Jorunn Cecilie Johannessen
Charlotte Fagerlid
Nils-Petter Normann

469
934
943
996
909
930

62
52
50
17
83
07

782
328
420
167
219
896

vartdal.gjerde@gmail.com
annikenroed@gmail.com
p-mo-hes@online.no
jorunn_cecilie@hotmail.com
charlottefagerlid@hotmail.com
nilspn@hotmail.com

Mvh Anniken S. Røed, Vårmarkedskomiteen

Har du noe smårutete stoff liggende?
Vårmarkedet nærmer seg, og jeg er på jakt etter litt smårutete stoff til
å ha over lokket på honning-glassene vi skal selge, så de ser litt
innbydende ut. Har du noe liggende som du vil gi bort? Gjerne i grønt,
blått eller gult. Har du, så legg det i hylla til Augusta i 5. klasse, eller
legg det i postkassa mi i Måltrostveien 4 på Vestskogen. Jeg kan
hente også, kontakt meg på tlf. 94 35 04 20. På forhånd takk for
bidraget . Hilsen Pernille Hesselberg-Meyer, markedskomitéen.

Folkesanggruppe er i gang hver mandag fra 14-14.30 i 3.klasserommet. Det er plass til flere barn fra 2.-4. klasse. Ta kontakt med
Tone Juve for info og påmelding. Tlf: 92833736, tonejuve@hotmail.com
Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen
TIRSDAG 5. APRIL:
Påskearrangement i samarbeid med Mikaelgruppen

«Om tilgivelse»
Innledning ved Unni Britt Norum
Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg. Entré kr 40, -.
Møtene er åpne for alle interesserte. Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Henv. Jorun Carlsen, e-post: joruncar@online.no

DIVERSE
FUNNET: 31/3: 2 sykkelnøkler(?) / Bilnøkkel med rød knapp / «Eple»-nøkkel. Henv.
kontoret, 33352202.

GAVEKONTONR. (SKOLEÅRET 15/16) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse:
klasse:
klasse:
klasse:

5082.08.17734
5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866

6.
7.
8.
9.

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

10. klasse:5082.08.17939
1. vg :5082.08.14964
2. vg :5082.08.17718
3. vg: 5082.08.17726

SKOLERUTE 2016/2017
HØSTHALVÅRET: mandag 15. august – fredag 16. desember 2016
VÅRHALVÅRET: mandag 2. januar – onsdag 21. juni 2017
ANTALL
DAGER:

MÅNED

13

AUGUST 2016 Skolestart mandag 15. august

22

SEPTEMBER

16

OKTOBER

HØSTFERIE uke 40 (3/10–7/10)

22

NOVEMBER

JULEMARKED 19.

12

DESEMBER

Siste skoledag før jul: fredag 16.

21

JANUAR 2017 Skolestart etter jul: tirsdag 3/1-2016

15

FEBRUAR

23

MARS

FERIER/ FRIDAGER OG MERKEDAGER:

VINTERFERIE UKE 8 (20/2–24/2)

PÅSKEFERIE (10/4–17/4)
14

APRIL

VÅRMARKED LØRDAG ?
FRI 1/5, 17/5, 25/5 (Kristi Himmelfartsdag)
19
MAI
og 26/5
FRI 5/6 (2. pinsedag)
13
JUNI
Siste skoledag: tirsdag 20. juni
190 dager (Det vil bli lagt inn 1 bevegelig planleggingsdag i løpet av
skoleåret, denne blir dekket inn av årstidsfestene.)

