Nyhedsbrev

Michael Skolen

Uge 3 2017
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Nytårskoncert
Fredag d. 27. Januar kl. 17.00-19.00 i
Herlev Medborgerhus
Herlevgårdsvej 18-20
2730 Herlev
Her vil I kunne opleve:
Overskoleorkesteret
5. klasse orkester
Mellemskoleorkesteret
Eurytmi
Billetter: Børn: gratis (elever: gratis) voksne kr. 40
I år ligger nytårskoncerten/lørdagsskolen på en fredag eftermiddag/aften. 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.
Madbestilling – senest på mandag (den 23.)
Kaffe og kage til 35 kr. Saft og kage til 35 kr. Sandwich lille 35 kr.
Sandwich stor 55 kr. Sandwich kan bestilles med ost, laks eller skinke.
Kun kontant betaling og lige penge eller mobilepay: 53 39 40 26 skriv
barnets navn og klasse og ”nytår”.
Eventuelle spørgsmål sendes til lundsgaardmalene@gmail.com

Generalprøver til Nytårskoncerten
Fredag d. 27. januar:
5. klasse i løbet af dagen på skolen. Elever har herefter fri til normal tid
(kan gå i klub) til kl. 16.30, hvor de skal møde i medborgerhuset.
6. og 7. klasse kl. 13.00-14.40 på skolen. Eleverne har herefter fri til
kl. 16.30, hvor de skal møde i medborgerhuset.
8.-12. klasse kl. 15.00-16.30 i Herlev Medborgerhus.

Vor bogholder meddeler
Kontingent til Skoleforeningen
Alle familier opkræves 100 kr. for kontingent til Skoleforeningen pr. 1. feb.
Familier, der ikke ønsker at være medlem, skal framelde sig skriftligt til
Gitte Olsen bogholder@michaelskolen.dk
Familier, der tidligere har frameldt sig, modtager ikke opkrævning. Skulle
det alligevel ske, da er det en fejl og jeg vil tilbageføre beløbet i marts
måneds opkrævning, når jeg modtager meddelelse om fejlen.
Derudover opkræves per 1. februar:
5. klasse tyskbog ”Gut gemacht” med kr. 30,6. og 7. klasse a conto orkesterrejse med kr. 950,-

Kalenderen
Januar
Mandag

d. 9.

Første skoledag efter juleferien

Mandag

d. 16.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag

d. 19.

Seminar om overskolen i Odense

Tirsdag

d. 24.

8. klasse i Klunkehjemmet i Kbh.

Torsdag

d. 26.

6. kl. forældremøde med SSP foredrag kl. 18.00

Fredag

d. 27.

NYTÅRSKONCERT Herlev Medborgerhus kl. 17-19

Mandag

d. 30.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00
Februar

Mandag

d. 6.

8. kl. elever og forældre møder Overskolen kl. 19

Tirsdag

d. 7.

2. klasse forældremøde kl. 18.00

Fredag

d. 10.

8. kl. virksomhedsbesøg på Mayo-fabrik

Lørdag
Onsdag

d. 11.
d. 15.

Lærere på kursus

Uge 7

d. 13.
d. 17.

Vinterferie

Bisættelse
Vi vil gerne invitere Michael Skolen til Henrik Sørensens
(far til Sigurt 5. kl.) sidste afsked i
Vor Frelser Kirke, Christianshavn
lørdag den 28. januar 2017 kl. 12.00
Nærmere information følger i næste nyhedsbrev
Kærlig hilsen Sigurt og Tanja

