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Sømosen er frosset – men isen er usikker, derfor er
Al færdsel på isen forbudt!
Forbuddet gælder alle på Michael Skolen
Jobannonce
Brombærhuset mangler faste tilkaldevikarer
Hvis du er interesseret eller kender nogle der kunne være interesseret så
kontakt Birgitte på telefon: 29 28 65 28 eller sende en mail til
brombaerhuset2010@gmail.com.
Vor bogholder, Gitte Olsen, beder meddele:
Opkrævninger pr. 1. februar 2016:
Der tillægges opkrævningsgebyr på de forældre, der ikke har tilmeldt sig
til Betalingsservice/PBS, stort kr. 75,00 pr. måned.
Yderligere opkrævninger:
12. klasse kulturrejse aconto kr. 3.000,00 (pr. 1. april opkræves yderligere
kr. 9.500,00).
8. kl. teaterforestilling kr. 40,00
9., 10., 11. og 12. klasse orkesterrejse kr. 1.250,00 (pr. 1. marts opkræves
yderligere kr. 1.250,00).

Michael Skolens

Nytårskoncert 2016
PROGRAM:
Kl. 17.00
Overskole Alternativ
The Entertainer
Nkosi Sikeleli Afrika
Overskoleorkester
Ouverture from Family d'artistes
Kingdom Dance
Orientalsk Festmarch
Schlomo Ben Avram
Voksenkor
Stjerne på sø og strand
Ave Maria
MISO – Michael Skolens Orkester



PAUSE



Kl. ca. 18.15
5. og 6. klasse orkester
Ose Shalom
Walz
Rheinländer
Mellemskoleorkester
Star Wars
Tiggerkongen
Slovac Folk Song
Slovac Young Men's Dance
Mozart Symfoni nr. 4 første sats
Freilach Iber nacht
Slut kl. ca. 19.00

Kalenderen
Januar

Tirsdag

d. 5.

Første skoledag efter juleferien

Onsdag

d. 20.

Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

Fredag

d. 22.

Nytårskoncert i Herlev Medborgerhus kl. 17.00-19.00

Tirsdag

d. 26.

11. klasse forældremøde kl. 18.30

Torsdag

d. 28.

MISO kl. 19.00
Februar

Mandag

d. 1.

Voksenkor kl. 19.00

Mandag

d. 8.

8. klasse forældremøde kl. 19.00

Torsdag

d. 11.

MISO kl. 19.00

Uge 7

d. 15.
d. 19.

Vinterferie

Vi har modtaget
Vi er en tysk familie med 5 børn. Vores børn er også i steinerinstitution og vi er
meget glad, men vi har opleve at købe skoleartikel er en udfordring i denmark.
Derfor startet vi en onlineshop i 2013 med økologiske produkter.
Vi har nu over 1000 produkter og shoppen vokser fra år til år.
I vores sortiment er fx:
Skoleartikler, bøger, instrumenter, legetøj, tøj til børn og og….
Se mere online på http://www.kornhus.dk/

Denne nyhedsbrevredaktør har besøgt butikken (på nettet) og konstateret, at
der stort set ikke er overlap mellem sortimentet der, og sortimentet i vores
egen butik. Derfor får de lov at fortælle om deres butik på denne plads.

Der er mange spændende ting i deres butik – men de er ikke billige!

