: TORSDAGSBREVET
TORSDAG 1. SEPTEMBER 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
5. KL

ONS. 21. SEPTEMBER:
Foreldremøte kl. 19:30

FRA KALENDEREN
September
ANG. PARKERING:
PÅMINNING TIL FORELDRE!

Vi ber dere vennligst ikke parkere
på skolens parkeringsplass når dere
bringer eller henter barna til/fra
skolen.
Helsesøster
Helsesøster Inger Skaar har kontortid
torsdag 1/9 kl 12:00 – 14:00
onsdag 7/9 kl 09:00 – 14:00
fredag 9/9 kl 09:00 – 12:00
i barnehagebygget, tlf: 33 35 22 09.
Hun kan ellers kontaktes på
helsestasjonen, tlf: 33 40 21 70.
Adresseendringer o.l.

Husk å gi beskjed til kontoret hvis
det har skjedd noen endringer med
adresse, telefonnummer eller epost, slik at vi kan få oppdatert
våre lister.

Hei alle nye og erfarne foreldre
ved Steinerskolen!

Nå er høsten og skolestart her, og FU starter
sitt arbeide igjen.
Jeg minner om at alle klasser må stille med
FU representant på det første møte tirsdag 6
september kl. 19.00.
Møtene er åpne for alle foreldre ved skolen og
barnehagen. Foreldre som ønsker at FU skal
ta opp spesielle saker, skal melde dette til sin
FU representant, eller direkte til meg på e
post jpd@live.no.
Saker som ønskes behandlet 6 september må
være sendt til meg senest 26 august.
Vel møtt til en ny FU sesong.
Vennlig hilsen
FU ved Jo Petter Drtina

FRIVILLIGE LEKSETIMER

for 2. t.o.m. 5. klasse fortsetter også i år,
og starter rett etter høstferien. Nærmere
informasjon om dag og tid kommer.
Hilsen ledelsen

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 6. SEPTEMBER:
”De fire erkeengler” Vi leser fra Rudolf Steiners årstidsimaginasjoner.
Inngangspenger til gruppemøtene kr 30, -Møtene er åpne for alle.
Fra kl. 19:00 til kl. 21:00. Henv. Unni-Brit Norum, tlf. 988 19 213.

Er det noen som har rester med ullgarn
som de ikke trenger lenger tar vi gladelig imot til strikking av dyr i barnehagen –
Sydvesten. Er det noen som har gamle laken, dynetrekk, bomullsstoffer å donere tar vi
også gjerne imot dette. Hilsen Sydvesten

DIVERSE
GIS BORT: Nydelig grå langhåret kattunge gis bort. Hanne: 948 58 559, hustlf: 33 40 79 99.
GIS BORT: 2 kaninjenter trenger et nytt hjem. De er født i mai 2011. Ta kontakt på tlf.
99248533.
SELGES: Blå møbler. To pene, blå senger som kan settes sammen til køyeseng, selges kr 1200 .
Blått arbeidsbord med uttrekksplate og stol selges kr 600 . Blå, spesiell kurvstol fra ca 1940, med
tykk sittepute, selges kr 1000 . Henv. Grethe, tlf 936 25810
Leksepult: Pent brukt furu leksepult for hjørne, med hyller og uttrekkbart tastaturbrett selges kr
600. Henv. Grethe, Tlf 936 25 810
ØNSKES: Eilif i Sydvesten med mamma trenger fortsatt et permanent sted å bo, helst i
sykkelavstand til skolen. Både leie og kjøp av interesse.
Hvis du vet om noe, er vi glade om du tar kontakt med Hildegunn Aadland på tlf 33341636 e ller
e-post hil-aa69@hotmail.com
GIS BORT: Sjarmerende, gammelt svart piano gis bort! Det står på Torød og må hentes. Kontakt
Sissel Flo Nilsen 97 14 12 01 eller Bjørn Harstad 916 008 09 (Foreldrene til Maria i 4. klasse)
SELGES: Kortreist, økologisk speltmel fra Buer, Stokke. God bakeevne! 25 kg: kr 650, - eller 6 x 1
kg: kr200,-. Henv. Geir Nordbotten, 980 29 980. (Kan levere på skolen etter avtale.)

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 11/12) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726

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

5082.08.17734
5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866

