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Sømosen er frosset – men isen er usikker, derfor er

Al færdsel på isen forbudt!
Forbuddet gælder alle på Michael Skolen

Nytårskoncert  fredag den 22. januar

Kære elever og forældre

I år ligger nytårskoncerten/lørdagsskolen på en fredag eftermiddag/af-
ten. Vi håber at så mange som muligt kommer til denne store dag, men der 
er kun mødepligt for 4. klasse til 12. klasse, hvor alle elever optræder 
ved koncerten.

Tidspunket ligger midt i aftensmaden og det er vigtigt at I sørger for at 
alle elever enten har en god stor madpakke med, så de kan spise på vej til 
koncerten eller at i forudbestiller mad mm.

Medborgerhuset har en rigtig god cafe som plejer at lave lækker mad. I år 
har vi mulighed for at forudbestille (drikkevarer kan købes af alle i cafeen, 
men mad skal forudbestilles).
 
MADBESTILLING NYTÅRSKONCERTEN
kaffe og kage til 30 kr.
saft og kage til 30 kr.
sandwich lille 30 kr.
sandwich stor 50 kr.
Sandwich kan bestilles med ost, laks eller skinke.

Biletter til mad kan købes på kontoret hos Peter fra tirsdag d. 12. januar 
til og med mandag den 18. januar - kun kontant betaling og lige penge.

Til nytårskoncerten er der åbent i cafeen så man kan købe kaffe, vand mm. 
men mad, som sagt,  kun på forudbestilling.

Eventuelle spørgsmål sendes til lundsgaardmalene@gmail.com

mailto:lundsgaardmalene@gmail.com


Generalprøver til Nytårskoncerten

Fredag d. 22. januar:

11.10-13.00: 5. og 6. klasse prøve på skolen. Eleverne har herefter fri (kan 
gå i klub) til kl. 16.30, hvor de skal møde i medborgerhuset.

13.00-14.40: 7. og 8. klasse prøve på skolen. Eleverne har herefter fri til 
kl. 16.30, hvor de skal møde i medborgerhuset.

15.00-16.30  Overskolen i Herlev medborgerhus

Skulle der mod forventning være elever fra 4.- 12. klasse som ikke kan 
komme skal der ansøges om fri senest mandag. 11. januar.

Michael Skolen drømmer
Spar Nord Fonden har et projekt der hedder ”10 til forskel”, hvor de hver 
måned uddeler 10.000 kr. til det deltagende projekt, der har fået flest 
stemmer. Vores overskoleorkester deltager med et Italiensrejse-projekt 
”Michael Skolen drømmer”, og I kan stemme på os ved at følge dette link:
http://10tilforskel.dk/videoer/2016/januar/michaelskolen-michaelskolen-
droemmer.aspx

Om gavebidraget

Det til skolen indbetalte gavebidrag indberettes til SKAT på mødre, med 
mindre Gitte Olsen har modtaget meddelelse om, at det skal indberettes 
på fædre.
Indberetningen kan ses på årsopgørelsen, når Skat giver adgang hertil 
primo marts måned.
Det er i øvrigt altid en god idé at tjekke sin årsopgørelse for rigtigheden 
af de oplysninger, der fremgår af denne.

Eventuelle ændringer kan meddeles til Gitte på mail: 
bogholder@michaelskolen.dk senest den 14. januar.
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Kalenderen

Det er i dag:

 Sophia Seminariet
  Inviterer til

fredagsforedrag den 8. Januar kl. 17.00 på 
Vidarskolen

”Hvad skal vi dog med den Steinerpædagogik?”
ved seminarielærer Ove Frankel

Det er på mandag:

Sjælens prøvelse
Nu bliver en oversættelse af Rudolf Steiners 2. 
mysterie-drama "Sjælens prøvelse" sendt i 
trykken.
Det forekommer umuligt at opføre og 
vanskeligt at forstå for et publikum, men det er 
fyldt med visdom.
Stykket vil blive gennemgået som et 
studiekredsagtigt fore-drag over en række 
mandage hos Klaus Barfod, Harevej 1, 3600 
Frederikssund.

Første gang mandag den 11. januar 2016 kl. 19.30.
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Tirsdag d. 5. Første skoledag efter juleferien

Onsdag d. 20. Repræsentantskabsmøde kl. 19.00
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