TORSDAGSBREVET
TORSDAG 15. SEPTEMBER 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
SEPTEMBER
17.

DUGNAD, se side 2 for info.

24.

DUGNAD, se side 2 for info.
8. – 10. klasse: Felles
foreldremøte for ungdomstrinnet,
kl. 19:00 – 21:00.
«RANIERO DI RANIERI»,
se side 2.

26.
28.

OKTOBER
3.-10.

10.

19.

HØSTFERIE
8. kl.: Den kulturelle
skolesekken. «En by i endring» visuell kunst. Kl. 12:00, Haugar
kunstmuseum.
1. – 7. kl.: Den kulturelle
skolesekken. «Stor overraskelse»konsert i gymsalen, kl. 11:00.

NOVEMBER

1.

10. kl.: Den kulturelle
skolesekken: «Filmspråk, kunst og
kommunikasjon». Kl. 9:00, 10.
klasse-rommet.

19.

JULEMARKED

KONFIRMASJON I
KRISTENSAMFUNNET
VÅR 2017
Informasjonsmøte for foresatte og
konfirmanter torsdag 15. september
kl. 17-18. Første forberedelsestime
samme dag kl. 18-19. Mer info på
kristensamfunnet.no, under Oslo og
konfirmasjon. Velkommen.
Kristine Høiland (90104937) og
Daniel Rudklint (40600616)

Helsesøster

Inger Skaar er tilstede:
Fredag 16/9: kl. 09:00 – 14:00
Onsdag 21/9: kl. 09:00 – 14:00
Fredag 23/9: ikke tilstede
Helsesøster kan kontaktes på epost:
Inger.Skaar@notteroy.kommune.no , eller
tlf: 959 72 595. Hun kan også kontaktes
på helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.
Helsesøster holder fremdeles til på
kontoret i barnehagen.

«Det fine været i september»
Gjør at vi øyner muligheten for en ansiktsløfting på det "gamle 8-9 kl. bygget
Vi planlegger:
Lørdag 17.september 10-15, vaske bygget utvendig. Vi trenger
ca 10 personer.
Lørdag 24. september 10-15, male bygget utvendig. Også her
trenger vi ca 10 personer.
Har du tid og lyst så meld deg på. Dette regnes som
dugnadsdeltakelse.
Påmelding på: vestfold.steinerskolen.no/dugnad
Vi satser på enkel bevertning (kanskje vi fyrer opp grillen) 
Vaktmester har alt nødvendig utstyr.
Dugnadsgruppa

Raniero di Ranieri
Et vandrespill på Slottsfjellet, Tallak og Tønsberg domkirke
Slottsfjellet videregående steinerskole har gleden av å invitere til Raniero, et
vandrespill. Teaterstykket settes opp i forbindelse med markeringen av Mikkelsmess,
samt den offisielle åpningen av Slottsfjellet videregående steinerskole. Vi er stolte av
at både elever og lærere ved videregående trinn i løpet av kort tid inntar Slottsfjellet
med musikk, dans, sang og teater.
Tid: Onsdag 28. september kl. 11:30 og kl.18:00
Sted: Vandrespillet starter og avslutter ved Slottsfjellet videregående steinerskole
(Slottsfjellskolen 3. etasje)
Varighet: Cirka halvannen time
Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen

TIRSDAG 20. SEPTEMBER:

«Mikaelimaginasjonen.»
Vi leser fra R. Steiners årstidsimaginasjoner.
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

Forberedelser til Julemarked
Årets Julemarked avholdes lørdag 19. november.
Snekker/sløyd – gruppen
Det er behov for flinke folk til flere dugnadsgrupper i forkant av markedet. I første
omgang er det særlig snekker/sløyd – gruppen som trenger folk. Det er ønskelig med
to eller flere personer som har lyst til å bidra med produksjon av leker, spill, gaver,
eller annet i tre. Hvordan gruppen skal organiseres kan dere selv være med å
bestemme, dette gjelder også hvordan eventuelle dugnader skal avvikles. Dersom du
ønsker å være en del av denne gruppen ta kontakt med Anniken Solberg Røed på epost
annikenroed@gmail.com eller mobil 934 52 328.
Kransekaker
Julemarkedet selger hvert år flotte kransekaker. Vi er så heldige å ha en ressursperson
(Siw Haukås) som kjenner denne jobben godt og som leder 10.klasse gjennom denne
dugnaden. For å sikre at vi har en ressursperson også i årene som kommer søker vi
etter en person som kunne tenke seg å ha ansvaret for denne oppgaven og som kan
delta i en "lærlingordning" sammen med Siw i år og også neste år for deretter å overta
hovedansvaret.
Ta kontakt med Anniken Solberg Røed på epost annikenroed@gmail.com eller mobil
934 52 328.
Produksjon til delikatessen
Det er 2, 3 og 4. klasse som har ansvar for å produsere delikatesser til julemarkedet. Vi
håper flere har husket på å safte og sylte av sommerens frukt og bær. Det er fortsatt
sommer og mye godt i hagene rundtomkring.
Vi oppfordrer alle i disse klassene særskilt, men også øvrige foreldre ved skolen, til å
huske på julemarkedet og starte forberedelsene (hvis dere ikke allerede er i gang).
Hvis alle gjør litt, får vi en flott delikatesse.
Har dere spørsmål til markedet ta kontakt med en av oss i markedskomiteen;
Kjetil
Anniken
Jorunn
Pernille

469 62 782
934 52 328
996 17 167
943 50 420

vartdal.gjerde@gmail.com
annikenrøed@gmail.com
jorunn_cecilie@hotmail.com
p-mo-hes@online.no

Folkesanggruppe er i gang hver torsdag fra 13.45-14.30 i 4.-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

DIVERSE
FUNNET 14/9: Diverse sykkellykter. Henv kontoret, tlf. 33352202
GAVEKONTONR. (SKOLEÅRET 16/17) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse:
klasse:
klasse:
klasse:

5082.08.17726
5082.08.17734
5082.08.17742
5082.08.17750

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17866
klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904

10. klasse:5082.08.17920
1. vg :5082.08.17939
2. vg :5082.08.14964
3. vg :5082.08.17718

