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I morgen er der

Lørdagsskole for børnehaveklassen til 8. klasse

Program:

8.45 Morgensang for alle
9.00-12.00 Eleverne er i klasserne og har almindelig undervisning.
9.00-10.30 Foredrag "Børn og Medier" for forældrene i eurytmi-

salen ved Finn Nørlev (Antroprosofisk Heilpraktiker og  
medindehaver af konsultation og udviklingssted Lille
Hammershus i St. Merløse).

10.20-13.00 Café åben i 10. og 11. klasses lokaler. Det er 2. og 8.
klasse der har cafétjans. Elever fra 1.-6. kl. må først gå
i cafeen og butikken fra kl. 12.00 – så husk madpak-
ker.

11.10-12.00 Oplæg til fejring af 100 års jubilæet for Waldorfskoler
"Waldorf 100". https://www.waldorf-100.org/en/
For 100 år siden åbnede den første Waldorfskole/
Rudolf Steiner skole i Stuttgart 1919. Jubilæet
markeres verden rundt. Vi på skolen og i Sammen-
slutningen af Steiner skoler vil gerne bidrage til denne 
fejring.
Frederikke Henriksen og lærer Ida Dey vil holde et op-
læg om, hvor langt de er kommet på idéplan i samar-
bejdet i Sammenslutningen og invitere til idéudveksling
med forældrene i salen.

Der er mødepligt for eleverne og skolebusserne kører.

Lørdagsskoleforedrag om ”Børn og medier” v. Finn Nørlev

At den elektroniske udvikling er kommet for at blive er der ingen 
tvivl om!
Det er med den som med alt andet her på jorden, det være sig i 
dyre- plante- el. mineralriget, vil udviklingen gøre dette til en 
velsignelse eller forbandelse for menneskene? 
Skal vi drage nytte af dyr, giftplanter og elektronik, eller skal vi 
beskytte os i mod det? 
Disse spørgsmål er selvfølgelig mere nuancerede end blot et ja eller 
nej!
Spørgsmålet er nok snarere, hvordan vi kan gøre den elektroniske 
udvikling til en velsignelse i stedet for en forbandelse?

Foredrag i eurytmisalen kl. 9.00-10.30



Isen er usikker

I disse vinterdage 
med frost er søerne i 
Sømosen ved at fryse 
til. Men isen er ikke 
sikker!
Der holdes opsyn, og 
grundskolen hånd-
hæver en konsekvens 
om 5 dages hjemsen-
delse ved eventuel 
færdsel på isen.

Vær med i Michaelsangerne – voksenkor

Nu er det atter tid at opstarte vores voksenkor Michaelsangerne.
Hvis du går rundt med ønsket om at synge lidt mere, synge sammen
med nogen andre og få indblik i årstidernes sange, så er muligheden 
der NU.

På mandag den 28/1 kl.19.00-20.45 mødes vi og tager hul på 
forårets sange. Vi synger både klassiske korværker og sange, der 
følger årets rytme. Vores korleder Elisabeth Moe har i mange år 
været ansat som korleder på Michael Skolen. Vi synger hver anden 
mandag i ulige uger.
Du er velkommen til at komme til en prøvesang eller kontakte 
Henriette Nikolaisen på 30 32 60 92 for yderligere oplysninger.



Kalenderen
Januar

Onsdag d. 23. Åbent hus - Overskolen

Lørdag d. 26. Lørdagsskole – se program ovenfor

Mandag d. 28. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Februar

Onsdag d. 6. 10. klasse spiller ”Dr. Jekyll og Mr. Hyde” kl. 19.00

Torsdag d. 7. 10. klasse spiller ”Dr. Jekyll og Mr. Hyde” kl. 19.00

Fredag d. 8. 5. klasse på tur – Nordatlantens Brygge

Mandag
Fredag

d. 11.
d. 15.

Uge 7 - vinterferie

Onsdag d. 20. Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag d. 21
4. klasse – digital dannelse kl. 9.00-10.30
5. klasse – digital dannelse kl. 11.15-12.30
4. og 5. klasse forældremøde kl. 18.00

Fredag d. 22. 4. og 5. klasse i teateret

Mandag d. 25. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag d. 28. 12. klasse afleverer årsopgaver




