TORSDAGSBREVET
TORSDAG 22. 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
24.

DUGNAD, se side 2 for info.
8. – 10. klasse: Felles
foreldremøte for ungdomstrinnet,
26. kl. 19:00 – 21:00.
«RANIERO DI RANIERI»,
28. se side 2.
OBS: MIKAELI: spill kl. 12:00. Skolen
30. slutter kl. 12:30.

OKTOBER

19.

HØSTFERIE
8. kl.: Den kulturelle
skolesekken. «En by i endring» visuell kunst. Kl. 12:00, Haugar
kunstmuseum.
1. klasse: Foreldremøte, kl.
19:30 – 21:00. Sted: Måne
1. – 7. kl.: Den kulturelle
skolesekken. «Stor overraskelse»
- konsert i gymsalen, kl. 11:00.

24.

Vg trinn: Foreldrekveld, kl. 19:00

3.-10.

10.
11.

NOVEMBER

1.

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

19.

JULEMARKED

Velkommen til Raniero på
Slottsfjellet!
Raniero di Raniero er en
vandreforestilling som er skrevet av
Selma Lagerlöf, dramatisert av Jens
Bjørneboe. Alle elever ved Slottsfjellet
videregående skole medvirker.
Kveldsforestillingen er:
28.september 2016 fra kl.18.
Møt opp i tredje etasje på Slottsfjellet
vidergående skole.
Vi ønsker dere velkommen til en
varmende forestilling i
høstskumringen.Ta med sitteunderlag!

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.

Bli med å male skolen!
Lørdag fikk vi vaska ned et helt bygg, tusen takk for super innsats! Nå til lørdag skal
vi male. Det er foreløpig tre påmeldte, og blir vi noen flere klarer vi hele bygget.
Alle deltar på 1 dugnad pr. år pr. barn, så benytt anledninga til å gjøre unna årets
dugnadsinnsats! Det er et tak på 10 deltakere, så førstemann til mølla... Påmelding:
http://www.vestfold.steinerskolen.no/dugnad

Vennlig hilsen dugnadsgruppa

Viktig informasjon vedrørende årets Julemarked
Vi har de siste ukene etterlyst folk til snekker/sløyd gruppen i
torsdagsbrevet. Per nå er det en person som har meldt sin interesse. Vi
må ha på plass denne gruppen snart hvis det skal bli produsert
treleker/gaver til markedet. 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.
Julemarkedskomiteen vil være behjelpelig med ideer, innkjøp,
eventuell innkalling av folk osv.
Flere andre dugnadsgrupper/ressursgrupper begynner å komme på plass
(håndarbeid/bivoks/ull), tusen takk til dere som stiller opp!
Det har tradisjonelt vært avholdt både sløyd- og håndarbeidsdugnader i forkant
av markedene og mye fint har blitt produsert. Ansvaret for disse oppgavene har
tidligere vært lagt til enkelte klasser, mens det i fjor ble bestemt at oppgavene
heller skulle gis til foreldre med særlig interesse og ønske om å delta inn i disse
gruppene. Organiseringen av gruppene har vært noe ulik fra gruppe til gruppe.
Noen har avholdt dugnader mens andre har vært færre personer som har jobbet
sammen. Markedskomiteen ønsker at de som påtar seg ansvar for disse
gruppene selv skal få bestemme hvordan arbeidet skal organiseres. Det er derfor
ikke gitt at det avholdes tradisjonelle dugnader på alle disse gruppene. Alle
klassene skal få fyldig informasjon om hva som er deres ansvarsområde når de
siste brikkene snart faller på plass.

Gjestelærer trenger et sted å bo!
Vår gjestelærerer i biologi for videregående trinn, Trond Skaftnesmo trenger
et sted å bo i 3 uker i tidsrommet f.o.m. 16/10 t.o.m. 4/11.
Helst et rom med skrivebord, med mulighet for å jobbe.
Henv. Vincent Harlan, trinnleder vg., tlf. 466 76 308
Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen

T0RSDAG 29. SEPTEMBER KL. 19:00:

Mikaelmesse i Domkirken. Medvirkende litrg Ingulf Bø Vatnar, kantor
og innleder Arne Solhaug, Tønsberg domkor.
Arr. : Pilgrimskomiteen, Mikaelgruppen og Domkirken.
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 16/9: Flere sykkellykter kommet til rette! 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

