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Skolemælk
Vi har skiftet mælkeleverandør, så vi nu selv skal administrere skolemæl-
ken til børnene.
Det betyder, at hvis I ønsker skolemælk til jeres barn, skal I sende en mail 
til skolen.

I kan vælge imellem: ¼ øko sødmælk - ¼ øko letmælk - ¼ øko minimælk

Det koster 350 kr. for forårshalvåret, som bliver trukket med skolepenge-
ne for februar måned. Send en mail til mail@michaelskolen.dk med:

Hvilken mælk
Barnets navn
Barnets klasse SENEST på onsdag den 14. januar.

(Der kan ikke tilmeldes til skolemælk efter denne dato!)

Cafétjanser for resten af skoleåret
Kære Forældre

Alle klasser har én cafétjans i løbet af skoleåret, hvor det er forældrenes 
indsats, der bærer opgaven. Notér venligst i kalenderen, hvornår det er 
jeres barn/børns klasses tur til at have denne tjans.
Det forventes, at alle forældre på den ene eller anden måde kan bidrage til 
opgaven. Skoleforeningen tager kontakt til klassens "praktisk" valgte 
forældrerepræsentant med nærmere oplysning om alt det praktiske.

• Nytårskoncert d. 24. januar: 9. klasse hjælper med kørsel af 
instrumenter o.a.,at sætte stole og borde op, rydde op og sælge billetter 
og 8. kl. arrangerer caféen. Overskuddet herfra går til leje af salen.
• Lørdagsskole d. 14. marts kl. 8.45 – 13.00: 10. og 11. klasse.
• Plantedag lørdag d. 18. april kl. 8.45 – 16.00: 2. og 7. klasse.
• Majfest d. 9. maj kl. 10.00 – 15.00: 1. og 3. klasse.
• Sommerfest onsdag d. 17. juni kl. 17.00 – 21.00: 6. klasse.

Der kan forekomme ændringer, hvis andet for klassen arrangeres eller 
dato ændres. 

På forhånd tak for jeres gode indsats og hjælp
Venlig hilsen - Dagmar/Skoleforeningen
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meld dig ind i Skoleforeningen
Der er mulighed for at melde sig ind i skoleforeningen og få betalingen 
(100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for familier årligt) tilmeldt PBS ved 
at maile til Annika: Annika.anthonsen@gmail.com senest på mandag den 12. 
januar.
De, som allerede er medlemmer, og som gerne vil have kontingentbetalingen 
tilmeldt til PBS kan også maile til Annika.

   

Forældrekursus
Forældrekursus den 24. januar med fokus på det lille barn (0-7 år)

Der er flere pladser på dette kursus til forældre som:
- Vil vide mere om Rudolf Steiners forståelse af barnets udvikling de første syv 
år,
- Vil forstå baggrunden for Rudolf Steiner pædagogikken,
- Vil ha’ inspiration til hvordan man som forælder kan imødekomme barnets 
behov for både opdragelse og selvstændighed.

Undervisere: Gitte Drewes (steiner-pædagog og familieterapeut) og Heidi 
Hansen (antroposofisk terapeut og cand. merc.). 
Tid: Lørdag den 24. januar kl. 09.30-16.00
Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48, 2300 København S (ligger først på 
Amager)
Pris: 600 kroner
Mere information: se program og kontaktoplysninger på www.helsepraksis.dk
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Kalenderen

   

Januar

Mandag d. 5. Første skoledag efter juleferien

Tirsdag d. 20. Repræsentantskabsmøde kl. 19.00-21.00

Lørdag d. 24. NYTÅRSKONCERT på Tapeten i Ballerup kl. 12.00

Fastelavnskostume søges

Til Anna i 4. klasse - så hun kan blive til enten Gudinden Freja eller Thors 
kone Sif, fra Nordisk Mytologi. Jeg har ingen symaskine, så det må gerne 
være et kostume der har været brugt til noget lignende, så jeg evt. kan 
transformere det pr. hånd. Alt modtages med taknemmelighed & stor 
glæde.

Vi bliver uendeligt glade hvis der er nogen kan hjælpe os & vi vil også 
gerne købe kostumet.

Mail: leopoldbrandt@live.dk  /  SMS: 6171 6653

Håbefulde hilsner fra Lone Leopold & Anna i 4. klasse
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