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10. klasse opfører:

Vejen til Mars
Kom og se vores store sal forvandlet til det indre af et rumskib når
10. klasse opfører VEJEN TIL MARS af Daniel Wedel.
Det sker på torsdag den 5. februar kl. 19.30 for forældre, familie og
alle andre interesserede.
Klasserne ser skuespillet onsdag og torsdag i samme uge i skoletiden

Fra glemmekassen

I denne uge er det en kashmer-trøje, et penalhus, en New York-kasket, et
lille glas med sand fra Cuba(!), vanter, medaljon med Eiffeltårnet på og den
fine, lille sølvring, som der tilsyneladende ikke er nogen, der savner.

mannequin søges
Delal fra 12. klasse skal til sin årsopgave bruge en mannequindukke. Hvis I tilfældigvis har sådan en stående, vil Delal meget
gerne låne den.
Giv et praj til Peter, hvis I har noget: mail@michaelskolen.dk

Syriens børn har brug for hjælp

Som I kan se, har rigtig mange bidraget med rigtig meget til Syriens børn.
Kristina og Asif, Fia og Noah, siger tusind tak for hjælpen.

Forældrekursus den 28. februar: Skolebarnet (7-14 år)
• Hvad er det for en fysisk, social og følelsesmæssig udvikling,
barnet gennemlever i perioden 7-14 år?
• Hvordan forstår vi skolebarnet ud fra dets temperament?
• Hvordan findes en god balance mellem fri leg, udeliv og alle de
teknologiske tilbud?
• Hvad er det for en krise, som opstår i 9-10 års alderen
(Rubicon)?
• Hvad sker der med barnet følelsesmæssigt ved den hormonelle
udvikling?
Undervisere: Gitte Drewes (steiner-pædagog og familieterapeut) og
Heidi Hansen (antroposofisk terapeut og cand. merc.).
Tid: Lørdag den 28. februar kl. 09.30-16.00
Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48, 2300 København S (ligger
først på Amager)
Pris: 600 kroner
Mere information: http://www.helsepraksis.dk/Skolebarnet%20%20indbydelse%20og%20program.pdf
Kærlige hilsner og tak

Gitte & Heidi

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

Mandag

d. 26.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

NYT FRA BUTIKKEN

UDSALG
Vi bruger vinteren på at rydde op og skifte ud i sortimentet, der kommer
løbende vare på tilbud med 20% - 50% rabat.
FRIVILLIGE
Butikken kan forsat bruge flere frivillige hænder til at løfte de mange
opgaver der skal løses for at kunne drive en butik. I får grundig oplæring
og supervision samt mulighed for at handle til indkøbspris.
Vi bestræber os på at holde åbent onsdag, torsdag og fredag fra 14.3017.00, men på grund af sygdom og mangel på frivillige kan vi ikke love at
der er åbent de dage. I det omfang, vi ved det, vil det blive annonceret her
i Nyhedsbrevet, hvornår butikken er åben.
Et lille hjertesuk fra butiksfrivillige i denne våde, mudrede tid - som kan
mindske rengøringen og gøre salg af varer mulig - uden at de er brugte,
beskidte eller ødelagte.
Det er et lille rum - så børn og voksne må bevæge sig i rummet som
elefanter i en glasbutik - meget forsigtig, tør fødderne af og stil
skoletasker o.a. udenfor døren, rør kun ved det der skal købes og spise
udenfor.
Vi glæder os til at ser jer i butikken.

