TORSDAGSBREVET
TORSDAG 1. JUNI 2017
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

FORELDREMØTER M.M.
KLASSENE
8. KL.

ONSDAG 14. JUNI:
Foreldremøte kl. 18:00,
kantina i Blåtind.

FRA KALENDEREN
JUNI
1.
1.
2.
5.
13.
20.
22.,
24.,
25.

9. klasse: Fjærholmen, Oslo
friluftsråd
Årsmøte i FU kl. 18:00
4. klasse: Fjærholmen, Oslo
Friluftsråd
FRI: 2. pinsedag.
6. klasse: Sommeravslutning,
engelskkveld, kl. 18:00.
Siste skoledag før ferien, skolen
slutter kl. 12:30
VASKEDUGNAD

AUGUST
SKOLESTART onsdag 16.
august. Skolen starter kl.
16.

08:30. Barn født i 2010 (2.
klasse) begynner kl. 09:30

SISTE FRIST

fredag 2. juni!!
HUSK Å HENTE FAT,
BOLLER O.L. ETTER
VÅRMARKED OG 17. MAI!

Står i gangen i treklangen.
Det som ikke blir hentet,
blir gitt bort
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.

Helsesøster
Kari Ottersen Nielsen vil være tilstede:
Onsdag og fredag kl. 09:00 – 14:00.
Helsesøster har fått nytt kontor i
gamle ungdomsbygget, ved Sydvesten.
Helsesøster kan kontaktes på mob.
409 10 506, epost
kariottersen.nielsen@notteroy.kommune.no

eller helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.

Anything goes –
på Tønsberg Brygge
Slottsfjellet
videregående
steinerskole har
gleden av å inviterer
til en sommerlig
teateropplevelse ved
DS Kysten På
Tønsberg Brygge. I år
setter vi opp Anything
Goes, fra 1934, med
musikk og
sangtekster av Cole
Porter. Musikalen
handler om de
elleville opplevelsene
til en gruppe
passasjerer ombord
på et cruiseskip som
seiler fra New York til London.

Forestillingene spilles:

18.juni kl.18:00 og kl.21:00
19.juni kl.21:00

Velkommen!
Billetter kan kjøpes på : https://ticketco.no

«Så rent og pent her er!»
Vi vil at elever og lærere skal kunne rope dette i august, så det er
viktig å ta fatt på skoleårets siste dugnadsinnsats: vaskedugnaden!
NB! Husk at alle deltar på en dugnad pr. år pr. barn utenom
markedene, vaskedugnaden inkludert. Altså: har du gått glipp av
høst- og/eller vårdugnad er det bare å melde seg på!
Påmelding på www.vestfold.steinerskolen.no/dugnad. Alternativt på telefon til Asgeir
Karlsen: 952 43 164. Spørsmål/hjelp i forbindelse med internettpåmelding/pålogging
rettes også til Asgeir.

Det er tre økter å velge mellom:
Torsdag 22. juni kl. 16-20
Lørdag 24. juni kl. 10-14
Søndag 25. juni kl. 12-16
Når du kommer til skolen henvender du deg til sekretariatet i Blåtind for registrering
og tildeling av oppgaver.
Vi minner ellers om:
- Elever i 10., 1vg, 2vg og 3vg kan stille på dugnaden. Elever i lavere klasser kan
bistå sine foreldre.
- De som skal vaske bes ta med bøtter, koster, pusseskinn, filler, kluter, naler og
gjerne støvsugere. Trenger du hansker tar du med det. Skolen holder alt av
vaskemidler.
- Se til at elevene tar med seg alt sitt tøy hjem
Velkommen med vaskesaker og sommersmil!
Vennlig hilsen dugnadsgruppa og vaktmester ☺

ÅRSMØTE i FORELDREFORENINGEN 2017
Sted: Treklangsalen. Tid: Kl.1800, 1.juni
SAK 1: Godkjenning av innkalling / saksliste
SAK 2: Skolehettegensere
Det søkes støtte til å subsidiere skolehettegensere for elever på grunnskolen.
En tegnekonkurranse blant elevene skal fremskaffe et motiv til genserne. Elevene
skal være aktivt med i prosessen, også ved kåring av vinnermotiv. Prosjektet drives
av styret i FU samt lærerne Hedvig og Nina. Genserne skal lages i økologisk bomull.
For at genserne ikke skal bli for dyre for den enkelte elev søkes det om 35 000 kr i
støtte.
SAK 3: Vedtektsendringer 1 – Opprydding / tilleggsbestemmelser
Styret samt kasserer har gått gjennom vedtektene og «ryddet opp», samt på grunnlag
av enighet på FU møte er det tatt inn flere bestemmelser angående organisering etc.
av møter/referater m.m.

SAK 4: Vedtekstendringer 2 – Vestskogen kulturskole
Vestskogen kulturskole er etablert og søker støtte fra FU. Det søkes om 20% av
markedsinntektene. Dermed blir skolens andel nedjustert tilsvarende. og ny
vedtektstekst blir: (overstreket tenkes tatt vekk – understreket tenkes tilføyet)
§4: ........fordeles som hovedregel med 70% 50% til skolen, og 30% til barnehagen
og 20% til Vestskogen kulturskole.
SAK 5: FUs årsberetning
SAK 6: Informasjon fra daglig leder ved skolen
SAK 7: Resultatregnskap og balanse
SAK 8: Valg

Pause med kaffe, kake og et spennende og inspirerende innslag:
Astrid Bjønness og Frode Andersson forteller oss om skolens historie.

Velkommen!
DIVERSE
TIL SALGS: Stor enebolig kommer for salg denne uken. Munkerekkveien 123/ Nær
Steinerskolen. 278 m2 pluss dobbel garasje. 5 soverom, mulig å innrede fler.
Båtrett. Flott sjøutsikt. Huset har setnigsskader/er skeivt, så selges difor bortimot
2 millioner under pris ellers. Totalrenovert i ca 2006 og ny garasje da (ikke
skeiv). Leies ut for 29 000,- pr. mnd. nå.
Vennlig hilsen Molina Mo
Matias Wahl Rostad,Eiendomsmegler Krogsveen avd. Tønsberg
Mobil: 400 63 673
FUNNET: 24/5: del til sykkelhjelm / Etter 17. mai: «silke»-tørkle, brosje/Etter
vårmarkedet: sølv øredobb m rav / Henv. kontoret, 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

Økologisk sommerkafé
For barn og voksne ved skolen
Velkommen til sommerkafé og sosialt
samvær
Onsdag 7.juni kl. 14.00 – 17.00

Vi byr på
Økologisk
salat med rundstykker
hummus, pesto
kaffe/te og kake

25 kr for salat med tilbehør
15 kr for kaffe og kake
Maten er laget av elever og lærere i
2.- 10.klasse
Musikalsk underholdning

