TORSDAGSBREVET
TORSDAG 23.NOVEMBER 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

FRA KALENDEREN
JULEMARKED

25.

DESEMBER
6

JULEKONSERT, i
Oseberg kulturhus kl. 18:00
Siste skoledag før jul,

20.

skolen slutter kl. 12:30

JANUAR

Helsestasjon for Ungdom på
Nøtterøy og Tjøme har nye og
utvidede åpningstider
Fra og med onsdag 30. august har vi
åpent kl 14.00-17.00.
Du finner oss i Tinghaugveien 14,
inngang ved NAV og servicetorget. Vi
har helsesøster og lege til stede.
Tilbudet er gratis!
Du kan snakke med oss om det du
ønsker, vi har taushetsplikt.

Helsesøster for
videregående trinn

3.

Første skoledag etter juleferien

Katrine Viken Føyn er tilstede:

10.

FU-møte

Torsdag: kl. 08:30 – 12:00
Helsesøster kan kontaktes på epost:

Hei alle foreldre ved skolen,

Er det noen som er
interessert i å feire jul på
skolen i år? På julaften har det vært
tradisjon i mange år med riskrem,
julespill og gang rundt juletreet før
julen ringes inn. Rundt 80 personer
finner veien hvert år. I år reiser flere
av oss som har holdt denne koselige
tradisjonen bort.
Har du lyst til å ta i et ekstra tak?
Det er veldig hyggelig, og ikke mye
jobb om det er nok folk.
Kontakt Hedvig for mer info
hedvig.fon.klyve@steinerskolen.no

kvf@tonsberg.kommune.no ,
eller tlf: 409 08 600.

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

eller helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.

HvemGjørHvaHvor
Gruppe/klas
se
stjerne
stjerneskudd
sol
måne
sydvesten
østenfor
vestenfor
2 kl
3 kl
4 kl
5 kl
6 kl
7 kl
8 kl
9 kl
10 kl

1. vdg
2.vdg
**Barnedisk

Produksjon til
markedet

Vakt på
markedsdagen

smågaver til
vinterskog
smågaver til
vinterskog
pynting
suppekafe
suppekafe
delikatesse
delikatesse / drops
Delikatesse

vinterskog

Hvor skal
Kake/matlevering
aktivitetene være til musikkafe
Sjokoladekake/brown
ie
Pastasalat e.l.
3.klasserommet
Grønnsaksmuffins

vinterskog

3.klasserommet

Eplekake e.l.

pynting
suppekafe
suppekafe
delikatesse
delikatesse
kafe i gymsal

ute/inne
Blåtind foaje
Blåtind foaje
Treklangsalen
Treklangsalen
Gymsal

Pakke bivoks
dugnad
Sløyd
Sløyd
kranser

lysdypping

2.klasserommet

Kanelsnurrer
Rundstykker
Rundstykker
Pizzasnurrer
Gulrotkake
Sjokoladekake/brown
ie
Ostekake

gavedisk
nissekafe
kaffebod/gløgg/ne
k
kranser/bivoks
kafe i gymsal

5.klasserommet
4.klasserommet
ute

Pizzasnurrer
Pai
Boller

6.klasserommet
Gymsal

Kanelsnurrer
Ostekake

Parkering
Parkering
Overtallige fra
andre
klasser/grupper
De som deltar her
må si ifra til sin
klasses markedsrepresentant hvis
de gjør dette i
stedet for en
annen dugnad!!

ute
ute
Fortsatt ikke
bestemt

Pai
Pastasalat e.l.
Ansvarlig : Marion
Kanschat; 976 43
154
Ansvarlig:
Elin Anne
Gunleiksrud Mob.
410 44 890

kranser
Kransekaker
(Ansv: Siw
Haukaas)
Delikatesse
Delikatesse
De som ønsker

Tekstil

De som vil, og kan
litt søm
Dugnad 12.nov.
1000-1500

Papir

De som vil
Dugnad 12.nov.
1000-1500

(Selges i
Gavedisk)

(Selges i
Gavedisk)

Ansvarlig: Charlotte
Mob. 909 83 219

2.vdg elevene kan gjerne ha mexicansk kafe om de
ønsker

Vi oppfordrer alle til å ta med seg handlenett på julemarkedet på
lørdag – vær vennlig mot miljøet 

Viktig påminnelse til alle som har
nedriggingsvakt lørdag:
Husk at all som har siste vakt blir på skolen til
alt er ferdig ryddet – ikke bare din egen
«stasjon»! Når dere er ferdige der, henvender
dere dere til en av oss i Markedskomitéen, så
geleider vi deg videre til de som trenger
bistand. Da blir alle forhåpentligvis ferdige i
rimelig tid… 
PÅ FORHÅND TAKK

Høstfesten 2017 + 45-års jubileumsfest 2018
Takk til alle som deltok på årets Høstfest! Det ble et meget vellykka arrangement, med
blide mennesker, god musikk, god øl, økologisk vin og økologisk mat. En stor takk også
til alle som hjalp til, både før, under og etter festen.
Det hele gikk i overskudd med ca. 13.000 kroner! Selv om dette ikke er nok til
lydanlegget, er vi fornøyd med et såpass godt resultat.
Neste år fyller skolen 45 år, så da inviterer vi i venneforeninga til jubileumsfest på Villa
Møllebakken lørdag 27. oktober. Sett av datoen!
Vennlig hilsen Steinerskolen i Vestfolds venner

HURRA – NÅ, kan skolegenserne bestilles!
Hver enkelt bestiller sin egen genser på nettet. Flotte farger.
Vær oppmerksom på følgende:
Genserne er litt små i størrelse. Se bilder i vedlegg for illustrasjon. Personenes høyde står
i parentes. Lærer Mette, (167 cm), i blå damemodell M og lærer Anders, (183 cm), i rød
herremodell str. XL. Barn, (138cm), i lilla genser er str. dame XS. Barn, (136 cm), i
lyseblå genser er i barne str. 160. Barn, (129 cm), i grønn genser har barnestr. 140.
Barn, (119 cm), i rød genser har barne str. 120.
Nettsiden er slik at man kjøper én genser pr bestilling. Eks.: Skal du bestille tre gensere,
legger du inn tre bestillinger. Unntak: Dersom du skal kjøpe én i barnestørrelse og én i
dame-/herrestørrelse kan du gjøre det i samme bestilling.
Vi har nå et sett med gensere på skolen, i barne -, dame- og herrestørrelser. Elevene kan
få prøve i friminuttene. Disse genserene er uten logo/tegning men i forskjellige farger. Det
er Hedvig og Nina som organiserer dette.
Genserne vil komme til skolen siste u ke før jul - i én felles forsendelse.
Husk at hvem som helst kan kjøpe genser – barn i barnehagen, lærere, foreldre,
besteforeldre og gamle tanter.










NB NB NB: Siste frist for bestilling er 27.november

Bestillingslink for barnetrinn: https://norgesprofil.typeform.com/to/FJtYbO
Bestillingslink for ungdomsskolen: https://norgesprofil.typeform.com/to/unhk9Z
Håper dere blir fornøyde! Hilsen Gensergruppa

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

DIVERSE

TIRSDAG 28. NOVEMBER:

«Juleimaginasjonen.»

Vi leser fra R. Steiners årstidsimaginasjoner

Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg ,
kl. 19:00 – 21:00 Møtene er åpne for alle
interesserte. Entre kr 40,-.
Kontaktperson: Jorun Carlsen, e -mail
joruncar@online.no

FUNNET: Glidelåspenal funnet 22/11 / Penger
funnet 9/11 / Klokke funnet 26/10 / Div.
sykkellykter / Etter «Høstfesten» 22/10: stort
sjal, grått m mønster . Henv kontoret tlf.
33352202.

GAVEKONTONR. (SKOLEÅRET 17/18) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17750
klasse: 5082.08.17866
klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890

10. klasse:5082.08.17904
1. vg: 5082.08.17920
2. vg: 5082.08.17939
3. vg: 5082.08.14964

