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TORSDAGSBREVET
TORSDAG 13. SEPTEMBER 2012

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
2. KL.
8. KL.
10. KL
1VG

TIRSDAG 25. SEPTEMBER
Foreldremøte kl. 19.00
TIRSDAG 18. SEPTEMBER
Foreldremøte kl. 19.30
MANDAG 17. SEPTEMBER
Foreldremøte kl. 19.00 – 21.00
TIRSDAG 18. SEPTEMBER
Foreldremøte kl. 19.00 – 21.00

Helsesøster
Helsesøster Inger Skaar er ikke
tilstede neste uke, 17. -21. sept.
Uke 39 er hun tilstede:
Tirsdag 25. fra kl. 9.00 – 11.00
Onsdag 26.: Helsesøster og tannpleier
besøker 2. og 8. klasse.
Torsdag 27.: etter kl. 12.00
Helsesøster kan ellers kontaktes på
mob 959 72 595 eller helsestasjonen,
tlf: 33 40 21 70.

FRA KALENDEREN
September
Den kulturelle skolesekken:
“Om bare Rosa kunne trylle”.
1.- 4. trinn. Forestilling kl.
10.00. Elevene hentes med
TORS. 20. buss kl. 9.40, retur kl. 11.00

Oktober
HØSTDUGNAD!
LØR. 27. Hold av denne dagen!
Adresseendringer o.l.

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

FU-møte

Skoleårets første FU-møte blir
mandag 8. oktober klokken 19.00
i 7-klasserommet. Saker som
ønskes tatt opp sendes på e-post
til Terje Lund-Sandal (leder) på
Terje.lund-sandal@hotmail.no
innen onsdag 26. September.
Vennligst gi også rask
tilbakemelding om nye FUrepresentanter og deres e-postadresser.
Mvh styret i FU

Steinerskolenes foreldreforbund informerer:

Grønn skole
Sunn og enkel mat basert på barnas behov og
økologiske råvarer i SFO
Det er med stor glede vi kan fortelle at et hefte med oppskrifter til SFOmat er underveis. Mange foreldre har etterlyst en mer tydelig økologisk og
miljøvennlig profil ved alle sider av steinerskolene. Mye i steinerskolen er
grønt, og noe kan bli bedre. Vi (Steinerskoleforbundet og Steinerskolenes
foreldreforbund) ønsker å imøtekomme disse forespørslene og har derfor
satt i gang prosjekt Grønn skole.
Oppskriftsheftet til SFO er trinn 1. i prosjektet. Det skal være enkelt for
skolen og de SFO ansatte å lage sunn og god mat med og til barna på SFO.
Heftet sendes ut til skolene i begynnelsen av oktober og inneholder
ukemenyer, innkjøpslister, priser og tips. Vi har laget oppskriftene med
hensyn til stramme budsjett. Det er også med oppskrifter på mat som kan
lages ute. Alle oppskriftene er smakstestet av barn.
Hvordan kan foreldrene hjelpe til å sette prosjektet ut i livet?
Foreldreforeningen kan f. eks. bidra med penger med å gi SFO kjøkken
nødvendig utstyr til å lage sunn og god mat. Kontakt kjøkkenansvarlig ved
skolen for å høre hvordan dere best kan.
Trinn 2. i prosjekt Grønn skole er oppskrifter og pedagogisk opplegg for
skolekjøkken og kantine, dette skal være klart til utsendelse i november.
Videre kommer hefter for skolehage og dyrking av egne urter og
grønnsaker, hefte om resirkulering og kompostering, hefte og tips til
strømsparing og miljøvennlig drift.
For et vellykket prosjekt er vi avhengig av et sterkt foreldreengasjement,
bli med og bidra til en sunn og grønn skolehverdag for elevene.
Med vennlig hilsen
Hilde Lengali,
Steinerskolenes foreldreforbund
Tlf 97132313, e-post hilde@foreldrene.no

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG18. SEPTEMBER:

”Mikaelimaginasjonen”
Vi leser fra R. Steiners Årtidsimaginasjoner.
Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg. Entré til møtene er kr 30, -. Møtene er
åpne for alle interesserte.
Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Henv. Unni-Brit Norum, tlf. 988 19 213, e-post: unnibrit@gmail.com

DIVERSE
ETTERLYSNING: Hvit touchtelefon, Samsung, savnet fra skolen onsdag 29. august.
Henv. SFO, 33 35 22 08

Til salgs/til leie: Nytt moderne og delikat Villa Villekulla på Tjøme i ei grend med
mange steinerskolebarn -og hyggelige voksne !!
2 like, lyse, vertikaldelte leiligheter, i 2 mannsbolig, på 178 kvadrat hver. Hver leil.
har 3 soverom ,2 bad og stor lys stue (kurs7bevegelse )med åpent kjøkken, pluss stor
bod (verksted/terapirom) på 17 kvadrat. Balansert ventilasjon og sentralstøvsuger.
Naturhagen på ca 3 mål med flittig brukt bålplass, er felles for 3 leiligheter.
Det er ønskelig med flere økofolk til bygda som ønsker seg ett kreativt fellesskap :)
Området er ganske stille, og omgitt av løvskog og jorder med hester på.
Sykkelvei helt fra Tønsberg til Verdens Ende ble ferdig i år!
Vi har eget pol, 2 matbutikker, blomsterbutikker, 2 legesentra, rideskoler, skatepark,
fotballbane, svømmehall, tannlege, frisører, m.m, og ett kommunehus med
imøtekommende og vennlige ansatte.
Gåavstand til ulike strender, og nye båtplasser til salgs lengre bort i veien.
Ved kjøp : Kr 2.2 mill. Ved leie : Kr 11 000 pr mnd. Verdi takst : Kr 2.5 mill.
Mvh Linda Irene Lie, Adr: Dalsveien 175, 3145 Tjøme
Mail: trommereisen@hotmail.no. Tlf : 94248759
ØNSKER SKYSS: Husøy-Steiner-BHG, eventuelt videre - Tønsberg, for høst &
vinterperioden, med kompensering, for min datter & meg.
Har begynt på skole i Tønsberg (Idefagskolen), synes det er tungt med
reising/sykling/buss etc, det går også altfor mye tid på det, noe som er svært verdifullt
for det korte studieåret jeg starter nu.
Henv.: Milena Katalinic, e-post: milenasong@gmail.com

ØNSKES: Epler, pærer og plommer mottas med glede.
Vh Mette Hofsødegård, mobil 47 65 07 14
ØNSKES: Gutteklær str. 92 – 98 ønskes. Alt av interesse!
Henv. Jeanette Mathisen (på Fritids).
ØNSKES: LEILIGHET ØNSKES I TØNSBERGOMRÅDET!
Voksen dame søker leilighet 50-60m2, sikker betaler. Tidligere psykolog og
steinerpedagog. Bjørg Bjørnevik 90827025
GIS BORT: Fine limonadeflasker gis bort. Eldre Tripp Trapp -stol gis bort
Vh Mette Hofsødegård, mobil 47 65 07 14
SELGES: Optimist-jolle til salgs. David Mo i 6. klasse ønsker å selge sin optimist -jolle.
Alt du trenger av utstyr du trenger er intakt og inkludert. inkl. tralle. kr 5 000, Ring gjerne! David 46614192 eller Molina 97676687

ØNSKES LEID: Vi er en liten familie på tre, jeg og sønnene mine på 6 og nesten 10
år, som trenger ett hjem i nærmiljøet til Steinerskolen. Til leie med minst 2 soverom.
Henv. 33 44 37 19, SMS til 462 29 084, eller socaldwell@yahoo.de.

FUNNET: 1 kniv / 1 sort skinnarmbånd / 1 øredobb i tre og 1 par grå votter.
Henv. kontoret, tlf: 33 35 22 02

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 12/13) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17866
klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718

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

5082.08.17726
5082.08.17734
5082.08.17742
5082.08.17750

