: TORSDAGSBREVET
TORSDAG 9. JUNI 2011
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.
KLASSENE
9. kl.
10. kl.
3 VG

TIRS. 14. JUNI:
Avslutning kl. 17:00
ONS. 15. JUNI:
Avslutning kl. 17:00
TORS. 16. JUNI: Avslutningsfest i
Treklangsalen kl. 19:00

FRA KALENDEREN
Juni

Les Miserables

School Edition – 3. vg.’s spill

Spilles i Papirhuset
Tirsdag 14. Juni kl. 12:00
(skoleforestilling) og kl. 19:00
Onsdag 15. juni kl. 14:00
(skoleforestilling) og kl. 20:00
Billetter:
voksne; 200,barn under 16 år; 100,Skolens elever gratis.

MAN. 13.

Fridag, 2. pinsedag

TIRS. 14.

3VG SPILL “Les Miserables”:
Papirhuset kl. 12 (skoleforestilling) og kl. 19:00

Billetter kan kjøpes på skolens kontor.

ONS. 15.

3VG SPILL “Les Miserables”:
Papirhuset kl. 14:00 (skoleforestilling) og kl. 20:00

FRE. 17

Siste skoledag

Vi trenger til forestillingen:

Gjenglemt tøy og
gjenglemte fat legges ut i

Treklangen under vaskedugnaden.
Husk å ta en tur innom!
Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 14. JUNI:

“St. Hans imaginasjonen”: Vi leser fra
Rudolf Steiners årstidsimaginasjoner.
Kl. 19:00 – 21:00
Inngangspenger: kr 30, Adr.: Breidablikk Sjømannshjem, Nøtterøy

Les Miserables School Edition
-

gamle gevær
krus av tre/metall
pinnestoler (mørke)
krakker
stiger av tre
trekasser (solide)

Henvendelse:
Alvilde i 3vg. tlf.: 476 22 065
Hilsen 3 vg

«Så rent og pent her er!»
For at elever og lærere skal kunne rope dette i august, må vi ta fatt på skoleårets siste
dugnadsinnsats:

Vaskedugnad fredag 17. til søndag 19. juni 2011
Husk derfor: ALLE skal vaske, men kan selv velge når det passer å komme i løpet av åpningstiden.
Åpningstidene er:

Fredag 17. juni kl. 18.00-22.00
Lørdag 18. juni kl. 10.00-22.00
Søndag 19. juni kl. 12.00-18.00
Når du kommer til skolen henvender du deg til sekretariatet i Blåtind for registrering og tildeling av
oppgaver.
Alle foreldre setter av 2 timer pr barn til denne dugnaden. Innsatsen følger de to minste barna –
skole og barnehage sett under ett. Ingen skal derfor trenge å vaske mer enn 4 timer.
Vi minner ellers om:
• Elever i 10., 1vg, 2vg og 3vg skal delta i dugnadsarbeidet. Elever i lavere klasser kan bistå sine
foreldre så langt dette er mulig.
• De som skal vaske bes ta med seg bøtter, koster, pusseskinn, filler, kluter, naler og gjerne
støvsugere. Trenger du hansker tar du med det. Skolen holder alt av vaskemidler og
sandpapir.
• Klasselærer sørger for at benker, hyller og skap er tømt, slik at rengjøringen kan bli effektiv.
• Se til at elevene tar med seg alt sitt tøy hjem.
• Gjenglemt tøy blir samlet inn, og vil være tilgjengelig hos vaktmester første uken etter
skoleslutt. Uavhentet tøy går deretter til loppemarked.
• Feil og mangler som blir oppdaget under vaskedugnaden meldes til vaktmester og/eller
dugnadssekretariatet.
Velkommen med vaskesaker og sommersmil !
Vennlig hilsen sekretær i FU Elin Rahd, e-post: elinrahd@gmail.com, tlf.: 92 65 49 03.

Vaktliste for sekretariatet for vaskedugnaden 2011
FU-representantene sitter vakt for å organisere alle foreldre som kommer for å vaske.
Å sitte i sekretariatet innebærer å være den som har oversikt over hva som skal gjøres av hvem når. Rolf
Jensen (vaktmester) sørger for at det er en bok tilgjengelig hvor det står tydelig hva som skal gjøres av
hvem. Representanten registrerer hvem som kommer for å vaske, og for hvilken klasse.
FREDAG 17. JUNI (dugnad fra kl 18 til 22)
18 – 20: Hedvig Fon Klyve (97431525)
20 – 22: Sverre Sondresen (92403338)

16 - 18: Kenneth Mortensen (98045966)
18 – 20: Ellen Østby (95894064)
20 – 22: Richard Meltzer (92627826)

LØRDAG 18. JUNI (dugnad fra kl 10 til 22)
10 – 12: Anniken S. Røed (93452328)
12 – 14: Camilla Ellefsen (91667676)
14 – 16: Gunn Fiksdal (95405450)

SØNDAG 19. JUNI (dugnad fra kl 12 til 18)
12 – 14: Petter Nome (90961816)
14 – 16: Inger K. Sæther (93454913)
16 – 18: Ellen Braseth (41356507)

FU- representantene kan bytte vakter innbyrdes. Det er også mulig å få noen andre til å ta vakta for deg,
det er ikke nødvendig å være FU representant for ”å klare jobben”.
Ved spørsmål du ikke finner svar på ring:
Jo Petter Drtina (leder) på: 91119477, Daniel Döderlein (nestleder) på: 90017777
Elin Rahd (sekretær) på: 92654903, Rolf Jensen (vaktmester) på: 95138842

Litt tidlig, men
her er litt informasjon om årets julemarked samt oversikt over hvilke aktiviteter de
forskjellige barnehagegruppene/skoleklassene har i år. Da er det mulighet til å starte
forberedelser tidlig slik at det ikke blir stress rett før marked. Dette gjelder spesielt i
forhold til delikatessen der det kan være nødvendig å gjøre noen tidlige forberedelser.

Sygruppe til Julemarked: Det er ønske om å starte opp sygruppe til julemarked knyttet til 6 og 7.
klasse. På neste julemarked ønsker vi at det skal være et større utvalg av hjemmelagde vinterklær. I den
anledning tar vi gjerne imot ubrukte heklede eller strikkede luer, skjerf, votter vanter osv. Ta kontakt med
Julemarkedskommiteen v/ Thomas Røed mob977 31 088 eller e-post:
l-a-t@online.no

Besteforeldregruppe: Det er ønske om å starte opp en Besteforeldregruppe som en ressursgruppe
gjennom hele året som kan produsere varer til markedene på Steinerskolen. Vi vet det er mange
besteforeldre som er flinke til å sy, strikke, hekle og snekre! Tror du dette er noe for besteforeldrene til
ditt barn så be de ta kontakt med Julemarkedskommiteen v/ Line Holtan mob 952 01 234 eller e-post:
lineholtan@tele2.no

Plakat og brosjyre til Julemarked: Har noen lyst til å lage ny brosjyre og plakat til Julemarkedet?
Ta kontakt med Julemarkedskommiteen v/ Stefan Carr mob 481 80 135 eller e-post:
stefan.carr@gmail.com

Julemarkedrepresentanter: Vil du være julemarkedsrepresentant for din klasse/ barnehagegruppe?
Ta kontakt med fu- representant for ditt trinn så kan du være med å lage et uforglemmelig julemarked!!

Oversikt over aktiviteter:
Klasse/
Gruppe
Østenfor,
Kristine
Hegstad
Vestenfor
Kristine
Hegstad

Aktivitet

Dugnad/hjemmeproduksjon

Bidrag

Suppekafé
Rigge opp Suppevakt
Rydde og vaske
Lysdypping,

Lage suppe dagen før

Representant samler inn til
suppe ingredienser

Sydvesten
Kristine
Hegstad

Pynte juletre
Pynte inngangene
Vakt på suppekafé
Lage plakater ute
Henge opp lys på uteområdene
(ikke åpne krukker da disse
slukker)
Hest og vogn

Stjerneskudd
Kristine
Hegstad
Stjerne
Stefan Carr

Måne
Stefan Carr

Sol
Stefan Carr

Rigge opp, rydde og vaske

Pynte portal
Eventyrstund i lavo mellom 4-5 kl.
bygg (2-3 timer)
Rigge opp
Vakter
Rydde
Hjelpe fiskebrygge
Hjelpe lysdypping
Selge lodd
Fiskebrygge
Rigge opp, vakter
Rydde og vaske

Levere rundstykker til suppekafé
Produsere brente mandler til delikatessen
(10stk x 100gr pr forelder)
Levere pizzasnurrer/paier: italiensk kafé kl:
før 11.30
Planlegge pynting
Lage plakater

Representant samler inn
penger til lysdypping.
Foreldre betaler egne
mandler
Representant samler inn
penger til pynt og lys.

Levere salat: italiensk kafé
kl: før 11.30
Planlegge pynt,
Produsere karameller til delikatessen
Pepperkaker, 150 stk
Produsere sild til delikatessen
Levere pizzasnurrer/paier: italiensk kafé
kl: før 11.30
Lage smågaver til barnedisk/fiskebrygge
(25stk x 10 kr pr forelder)
Levere kake: italiensk kafé
kl: før 11.30
Lage små gaver til Fiskebrygge
(25stk x 10 kr pr forelder)
Levere kake: italiensk kafé
kl: før 11.30 + en pose kaffe

Foreldre betaler egne
råvarer
Foreldre betaler egne
råvarer.

Foreldre betaler egne
produksjons kostnader

Foreldre betaler egne
produksjons kostnader

2.klasse
Stefan Carr

Lekedisk,
rigge opp, vakter, rydde og vaske

3.klasse
Tove
Gargari
4.klasse
Tove
Gargari
5. klasse
Tove
Gargari

Delikatessen, rigge opp, vakter,
rydde, vaske

6.klasse
Thomas
Røed
7.klasse
Thomas
Røed
8.klasse
Thomas
Røed

Gavedisk
Rigge opp, vakter, rydde, vaske

9.klasse
Line Holtan
10.klasse
Line Holtan
1vgr.
Line Holtan
2vgr
Line Holtan

Wienerkafé, ordne med musikere
Rigge opp, vakter,
Rydde, vaske
Italiensk kafé
Rigge opp, vakter, rydde, vaske

Nissekafé
Rigge opp, vakter
Rydde vaske
Quiz
Utebod, grille marsmellows og
mais, Rigge, vakter og rydde.
popcorn
Kranser
Rigge opp, vakter,
Rydde, vaske
Kransekaker
Rigge opp, vakter
Rydde, vaske
Julenek og gløgg, glaserte epler.
Rigge opp og ned samt vakter
Parkeringsvakter
Mexicansk kafé?

Lage treleker, leker
Barnediskdugnader
Levere salat: italiensk kafé
kl: før 11.30
Lage delikatesser
Levere salat: italiensk kafé,
Kl: 14.00, + en pose kaffe
Lage treleker/barnedisk
Levere kake: wiener kafé.
Kl: før 14.00
Produsere juleblomst/orkideer (mindre
julete) som selges med kransene
Levere kake: wiener kafé
Kl: før 1400
Produsere gaver, dugnader
Levere pizzasnurrer/paier: italiensk kafé kl:
14.00
Produsere gaver til gavedisk
(avtale med 6.kl rep)
Levere varm grøt til nissekafeen
Forberede grilling
Lage quiz
Levere kake: wiener kafé Kl:16.00

Representant samler inn
penger til treleker, eller
bidra med leker

Produsere og pynte kranser
Levere kake: wiener kafé.
Kl: 16 + en pose kaffe
Produsere og pynte kransekaker
Levere pizzasnurrer/paier: italiensk kafé
kl: Kl:16.00
Levere pizzasnurrer/paier: italiensk kafé kl:
16.00
+ gløgg
Levere salat: italiensk kafé. Kl: 16.00

Bidrag til å lage kranser

Bidrag til delikatesse

Representant samler inn
penger til treleker eller
bidra med leker
Bidrag til å lage juleblomst

Bidrag til å lage gaver

Foreldre betaler egne
produksjons kostnader
Representant samler inn
penger til mat og quiz

Bidrag til å lage
kransekaker

Bidrag til kafeen.

Julemarkedskomiteen:
Kristine Hegstad (917 85 233)
kristinehegstad@hotmail.com
Stefan Carr (481 80 135),
stefan.carr@gmail.com, Thomas Røed
(977 31 088) l-a-t@online.no
Tove Gargari (458 06 182) tove.gargari@gmail.com, Line Holtan (952 01 234) lineholtan@tele2.no

ØNSKES: Ny medarbeider i barnehagen søker sted

DIVERSE
TIL LEIE: Hyggelig hus til leie på Tjøme
(Hulebakk). Barnevennlig. Egen buss til
Steinerskolen. 4 soverom. C a. 120 m2. Ledig fra ca.
1. aug.. Kr 7 500,- pr mnd. Nils Johan Klaveness,
tlf: 984 10 852

SELGES: Flott tandemsykkel i god tilstand til salgs.
Ring 47253040

og bo i nærheten av Vestskogen fra aug. 2011.
Sikker betaler. Cecilia (finsksvensk), e -post:
cecilia.kald@netikka.fi , tlf.: 00 358 7515227.
SELGES: PINNEDYR selges kr 5, - pr stk. Kontakt
Alma og Ingjerd: 943 24 213.

SELGES: Økologisk speltmel fra Stokke kan leveres
på skolen. Tlf: 980 29 980

FUNNET: Mobiltelefon, Sony Ericsson. Henv.
kontoret, tlf: 33352202

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 10/11) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734

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

5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882

