TORSDAGSBREVET
TORSDAG 14.DESEMBER 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
DESEMBER
Jesu fødsel og hyrdespillet ,
19.

kl. 09:00 og 10:30 i
Blåtindsalen, se side 2.
Siste skoledag
før jul,

20.

skolen slutter kl. 12:30

JANUAR
3.

Første skoledag etter juleferien

10.

FU-møte
7. – 10. klasse: Den kulturelle
skolesekken: «Nå løper vi» Scenekunst. Kl. 12:00, Nøtterøy
kulturhus.
9. klasse: Den kulturelle
skolesekken: «Design – med
naturen som inspirasjon» visuell kunst. Kl. 09:30, Haugar
kunstmuseum.

17.

24.

Julaftenfeiringen
er avlyst!
Det blir dessverre ingen julaftenfeiring
på skolen i år, da ingen har meldt
seg til å hjelpe til og holde i det. Vi
håper på å komme sterkere tilbake
neste år!

Helsesøster for
videregående trinn

Katrine Viken Føyn er tilstede:

Torsdag: kl. 08:30 – 12:00
Helsesøster kan kontaktes på epost:
kvf@tonsberg.kommune.no ,
eller tlf: 409 08 600.

Helsesøster
Kari Ottersen Nielsen er for tiden
delvis sykemeldt. Hun er innom
skolen, men ikke like ofte som vanlig
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.

JESU FØDSEL OG HYRDESPILLET
FRA OBERUFER
TIRSDAG 19.12.
9.00 og
10.30
i Blåtindsalen
Foreldre og venner er hjertelig velkomne til disse skoleforestillingene
Hilsen
Julespillkompaniet
v. Sandra Roald

Informasjon om nye betalingssatser for SFO og skolen
Statsbudsjettets prognose for økonomisk vekst i 2018 er beregnet til 2,5%. Stiftelsens statstilskudd har
bare økt med 2%, samtidig som skolen har noen færre elever enn i 2017. For å balansere budsjett for 2018
har styret i møte 13.desember vedtatt følgende nye satser for betaling gjeldende fra 1.1.2018.
Skolepengene er beregnet som 15% av statstilskuddet. Det faktureres månedlig 11 ganger i året (augustjuni).

Betalingssatser for SFO
Fra 1.1.2018 /
per mnd
økning
Hel plass inkl. mat
Halv plass inkl. mat
Morgen SFO

Kr. 2050
Kr. 1680
Kr. 315

5%
5%
5%

Skolepenger

Barnetrinn (1.-7.kl)
Ungdomstrinn
(8.10.kl)
Videregående
Søskenmoderasjon
(2.barn)
Minstesats (3.barn)

Fra 1.1.2018 /
per mnd
økning
Kr. 1615
4,19 %
Kr. 2170
Kr. 2347

4,83 %

Kr. 1061
Kr. 500

4%

Vestskogen 14.desember 2017

Thomas Johnsen
Daglig leder

1,82 %

0%

Vestskogen kulturskole: Aktivitetstilbud første halvår 2018
Av- og påmelding innen 20. desember
I januar braker det løs med både nye tilbud og videreføring av veletablerte aktiviteter i
Vestskogen kulturskole.
Tverrfløyte - åpent for nybegynnere fra 8 år
Piano - nytt tilbud - åpent for alle nivå
Cello - åpent for nybegynnere - få ledige plasser
Fiolin - åpent for nybegynnere - få ledige plasser
Trommekorps* - åpent for nybegynnere - få ledige plasser
Folkesang - ledige plasser
*Freddy Wike er ny instruktør i trommekorps. Undervisning flyttes til mandager. Det skal kjøpes
inn trommer nå.

20. desember er frist for av- og påmelding
Slutte? Send epost til Vestskogen kulturskole innen 20. desember dersom ditt barn har deltatt,
men ikke skal fortsette med tverrfløyte, cello, fiolin, trommekorps eller folkesang. Dersom vi
ikke mottar en avmelding, blir medlemskap og aktivitet videreført - likt som for høstsemesteret.
Ny aktivitet? Fyll ut skjema innen 20. desember dersom ditt barn skal delta på en ny aktivitet fra
januar 2018. OBS: Noen aktiviteter vil fylles fort opp. "Førstemann til mølla." Lenke:
https://goo.gl/forms/cX8sd0aUuMjFcnHg2

Nye instruktører
Trommegruppa blir videreført av Freddy Wike på mandager. Freddy skriver dette om seg selv:
Freddy Wike
Profesjonell musiker i 20 år. Turnèrt overalt :-) Vært med på mange innspillinger. Jobbet med
musikere som: Frøy Aagre, Ronnie Le Tekrø, Maria Mena, Martine Kraft, Jan Toft, Mattias Eick,
Arve Henriksen etc. Har undervist siden jeg var 15 år. Det inkluderer storband, kulturskoler,
korps, sommerkurs
*
Pianoundervisning starter opp med Maja Marcussen. Det blir enkeltundervisning onsdager etter
klokka 16:30. Maja skriver dette om seg selv:
Maja Marcussen
Utdannet pianolærer, middelaldermusikkhistoriker og spesialpedagog. Jeg jobber fulltid som
musikkterapeut og spesialpedagog på Skallestad, men savner å ha pianoelever ved siden av. Jeg
har undervist i piano i over 20 år, i Bergen, Trondheim og Tønsberg. Jeg er skolert innen klassisk
klaverspill, med utdanning fra Norges Musikkhøyskole. Musikklærerutdanningen min har jeg fra
Griegakademiet i Bergen. Innen piano kan jeg ha elever på alle nivå.

*
Velkommen tilbake i januar!
Hilsen styret
Vestskogen kulturskole vestskogenkulturskole@gmail.com
Organisasjonsnummer: 919303336
Kontonummer: 1503.93.73855
https://www.facebook.com/groups/vestskogen/

Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen

LØRDAG 6. JANUAR:

«Hellig Tre Kongers Dag.»
Feiring i samarbeid ned Mikaelgruppen i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek kl. 18:00.
Foredrag ved Frode Andersson: « Parsifal og veien til Gralen. Tanker rundt et middelalderepos med

moderne utviklingsmotiv».

DRAUMKVEDET blir sunget av Tone Juve. Servering av gløgg, kaffe, te og kaker
Inngang kr 150,-.

FUNNET 5/12: nøkkel m Lego-figur / etter julemarkedet: «Dings» m sete til å feste på barnevogn
e.l. / Brille, styrke +2, rødbrun innfatning / t urkis pung med figurer / rød nisselue / sverd og
skjold. Sølvkjede / kortholder. 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

