TORSDAGSBREVET
TORSDAG 13. OKTOBER 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
OKTOBER
13.

19.

FU-møte, se saksliste s. 3.
1. – 7. kl.: Den kulturelle
skolesekken. «Stor overraskelse»
- konsert i gymsalen, kl. 11:00.

20.

WOW-day, 6. – 10. klasse

24.

Vg trinn: Foreldrekveld, kl. 19:00

NOVEMBER

1.

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

ST. MARTIN-FEIRING,
LANTERNEFEST.

10.

Barnehagen
kl. 17:00.
Skolen, 2.–5.
klasse, kl. 18:00.

Høstdugnad,
12. kl. 10:00 – 15:00.
JULEMARKED
19.

Helsesøster

Inger Skaar er tilstede:
Onsdag: kl. 09:00 – 14:00
Fredag: kl. 09:00 – 14:00
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.

Helsesøster for
videregående trinn

Siri Foyn er tilstede:

Torsdag: kl. 08:30 – 12:00
Helsesøster kan kontaktes på epost:
Siri.foyn@tonsberg.kommune.no , eller tlf:
33 35 22 26.

Julemarked 19.november 2016
Nedenfor følger en oversikt over oppgavene til hver klasse/gruppe på selve
markedsdagen, samt hva som skal produseres i forkant av markedet og hva som skal bakes til
kafeen. Det vil bli gitt nærmere informasjon til hver klasse via klassens markedsrepresentant. Det
er derfor viktig at alle markedsrepresentantene sender en epost til jorunn_cecilie@hotmail.com
med nødvendig kontaktinformasjon slik at vi kan begynne å formidle informasjon.
Ansvar på
Gruppe/klasse markedsdagen

Produksjon

Kake/mat leveres
til skolekjøkkenet

Stjerne

Grønnsaksmuffins

Stjerneskudd

Kake

Sol

Vinterskog

Smågaver til vinterskogen

Kake

Måne

Smågaver til vinterskogen

Boller

Sydvesten

Vinterskog
Pynt av uteareal (på
fredag)

Div. til delikatessen

Kanelsnurrer

Østenfor

Suppekafe

Lage suppe

Rundstykker

Vestenfor

Suppekafe

Lage suppe

Pizzasnurrer

2. klasse

Delikatesse

Div. til delikatessen

Salat

3. klasse

Delikatesse

Div. til delikatessen / drops

Kake

4. klasse

Kafe i gymsal

Div. til delikatessen

Kake

5. klasse

Lysdypping

Pakke bivoks (dugnad)

Kake

6. klasse

Gavedisk

disponible for ressursgruppene
(sløyd/tekstil/papir)

Pizzasnurrer

disponible for ressursgruppene
(sløyd/tekstil/papir)

Boller

Kranser

Kake

7. klasse
8. klasse

Nissekafe
Kaffebod/gløgg/nek
(ute)

9. klasse

Kranser

Kranser

Kanelsnurrer

10. klasse

Kafe i gymsal

Kransekaker

Pai

1. vdg.

Parkering

Div. til delikatessen

Pai

2. vdg.

Parkering

Div. til delikatessen

Salat

Det kan være at det blir gjort noen mindre endringer i oppgavefordelingen, det vil i såfall bli gitt
beskjed om dette.
Har dere spørsmål til markedet ta kontakt med en av oss i markedskomiteen;
Kjetil 469 62 782
Anniken
934 52 328
Jorunn
996 17 167
Pernille
943 50 420

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

Saksliste til FU-møte 13. Oktober 2016
Blåtind klokken 19.00- 21.00
Sak 1: Godkjenning av saksliste
Presentasjon av alle som er tilstede.
Sak 2: Hva er FU og hvordan jobber vi i FU
Sak 3: Gruppe-/klasseinformasjon
Sak 4: Informasjon om ny markedstruktur ved markedsgruppen
Sak 5: Informasjon fra ledelsen v/ Thomas Johnsen , daglig leder
Sak 6: Informasjon fra skolestyret V/ Styreleder
Sak 7: Eventuelt

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.

DROPSDUGNAD!
5. og 6. november kl. 11:00 – 17:00
12. og 13. november kl. 11:00 – 17:00.

Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen

TIRSDAG 18. OKTOBER
«Fra gudinne til helgen.» Bridget av Iona
Ved Berit Godager.
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 16/9: Flere sykkellykter kommet til rette! / Skinnbelte funnet 30/9.
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

