TORSDAGSBREVET
TORSDAG 21. JANUAR 2010
Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien, 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.:
8. kl.
3.vg.

Klassene

MAN. 22.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
TIR. 9.2.: Kl. 19:00: Foreldremøte
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Februar

Skidag for hele skolen
8. kl – 3 vg: Til Kongsberg
2. – 7. kl: I nærmiljøet
16.
Besøk av Den kulturelle skolesekken:
”Voff! Art.”
Kl. 11:00 2. – 4. klasse
Kl. 12:30 5. – 7. klasse
Forestillingen finner sted i Treklangsalen.
David
24. Vårmarked

April
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Vi minner om at det IKKE er anledning
for foreldre til å parkere/slippe av elever
på skolens parkeringsplass. Plassen må
være forbeholdt skolens ansatte. Vi minner
om ordningen med å slippe av elevene/evt.
parkere ved Kiwi om morgenen.
Mvh. Lærerkollegiet.
Ministryk

Det er ledige plasser på ministryk for 2.
klasse. Kontakt Sarah Aker:
sarah.catherine.aker@steinerskolen.no

SKOLEHANDLINGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
HØST/VINTER 2009/2010
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.
14. feb.
Lukas 8. v.4-15
Skolehandlinger finner sted ved
Steinerskoler verden over og er åpne for
alle elever og deres foreldre og lærere.
Det er søndagshøytider som knytter an til
skolens religionsundervisning og er ubundet
av kirke eller trossamfunn.
Religionslærerne ved skolen er ansvarlig
for søndagshandlingene. Hvis du ønsker å
vite mer om skolehandlingene, ta kontakt
med Terence Metcalfe.

HELSESØSTER

Helsesøster Undis Haagensen har kontortid
tirsdager og fredager mellom kl. 9:00 og
12:00 i barnehagebygget, tlf. 33 35 22 09.
Mobil: 41 43 28 78. Hun kan ellers nås på
helsestasjonen, tlf. 33 40 21 70.

VÅRMARKEDSREPRESENTANTER 2010
Første vårmarkedsmøte er
TORSDAG 28. JANUAR KL. 20:00 I BLÅTIND
Viktig at alle møter (barnehageavd./alle klasser).
Årets vårmarked arrangeres lørdag 24. april.
Hilsen vårmarkedskomitéen i 4. klasse:
Kristin Øien (90 55 83 26), Birgitte Bjelland Nicolaysen
Tomas Collin, Sverre Aker Sondresen, Tom Christian Stensholt

OPPTAK TIL BARNEHAGEN HØSTEN 2010
Kommunen står for samordnet opptak av barn. Søknadsskjema for 2010 er
lagt ut på Nøtterøy kommunes hjemmeside: www.notteroy.kommune.no
Klikk på ”barnehager” under menyvalget ”kontakt oss”.
Søknadsskjema sendes elektronisk fra ovennevnte nettside. De som trenger
hjelp til elektronisk utfylling, kan få det ved henvendelse Gamle Tinghaug, 2. etg.
SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAK 2010 ER:
5. februar 2010

OBS! Helt til slutt i søknadsskjemaet finnes feltet Annet. Her MÅ det fylles ut om dere har
tenkt å søke barnet inn på Steinerskolen i Vestfold. OBS!
NB! Søkere som ikke har fått plass inneværende barnehageår, må søke på nytt. Det gjelder
også for de foreldre som har søkt tidligere, og som står på våre ventelister.
Hovedopptaket lyses ut i lokalpressen i januar, og vil bli behandlet av kommunen i mars måned.
Barnehagen

Tidlig i februar kommer en lenge planlagt bok om Steinerskolen:
LIV LAGA. Erfaringer fra Steinerskolen. (Red. Svein Bøhn, Peter Normann Waage og Cato Schiøtz)
Her blir steinerskolens praksis og ideer belyst fra mange vinkler. Viktigst er kanskje bidragene fra
ikke mindre enn 25 tidligere elever som reflekterer over og oppsummerer sin skolegang på
Steinerskolen. Her er mange årganger og skoler representert. Minst like interessant er perspektiver
fra både foreldre- og forskerhold, eller bokens vurdering av Steinerskolens stilling i Norge i dag.
Her foretas en grundig gjennomgang av kritikken skolene er blitt utsatt for, me n også av
steinerskolenes anstrengelser med å synliggjøre seg på en ny og oppdatert måte i et samfunn som
i en lang rekke år har debattert og reformert sin offentlige skole.
LIV LAGA skifter sol og vind i den offentlige debatt om Steinerskolen. Den underst reker
Steinerskolens gode sider, men dekker ikke til dens svakheter. Det er derfor blitt en ærlig og
troverdig bok. Og det er blitt en flott bok, med mange litterære godbiter og friske fraspark.
Boken har 32 sider illustrasjoner. Boken lanseres i Tromsø 5. februar og presenteres på
Litteraturhuset tirsdag 2.mars.
LIV LAGA utgis av Arneberg forlag. Pris kr 349, - (ca 350 sider)

Agenda FU-møte mandag 1. februar 2010
godkjenning av referat
godkjenning av agenda
Marjatta, daglig leder informerer om hva dette er og om omstruktureringer ved skolen
reisegavekasse
valgkomiteens arbeid
språkundervisningen ved skolen
skolens psykososiale miljø
lærermangel i Norge
vårdugnad
vårmarkedet
eventuelt

DIVERSE
DYR:

Hamster med bur og annet tilbehør trenger nytt hjem (katten er sint!).
Kontakt Michelle eller Vicky, tlf.: 481 22 615.

FUNNET:

Lommebok funnet. Kontakt kontoret.

TIL SALGS:

Slalomski til minstemann til vinterferien. Lite brukte carving slalomski med s tøvler.
Skiene er 97 cm lange. Støvlene er cirka skostørrelse 29. Type HEAD skipakke, blå
farge. Selges samlet for kr 400, - Kan sees og overtas hos Siw Haukaas i BaHa
Venevill. Knut H. Ødegaard.

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 09/10) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734
klasse: 5082.08.17742

10. klasse:
1. vg:
2. vg:
3. vg:

5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882
5082.08.17890

