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mellemskoleorkesteret til Italien
På søndag rejser Mellemskoleorkesteret, det er jo 6. og 7. klasse, til Garda
i Italien, hvor de skal spille en række koncerter.
Overskoleorkesteret var i Garda i 2012. På billedet herunder kan I se
Eurytmi holdet og (lidt af) orkesteret foran det hotel, vi boede på. Og det
er forresten det samme hotel, som Mellemskoleorkesteret bliver
indlogeret på denne gang. Fint sted. God tur til 6. og 7.

En lidt uheldig konsekvens af Mellemskoleorkesterets store rejse er, at vi
må undvære instrumentalundervisning af Nanna, Malene og Bjarke hele
næste uge, men god tur til dem også;-)





Efterlysninger

Anna 4. Kl. har desværre fået taget sine 2 små maskotter, fra sin
skoletaske i taskeskuret. Det er 2 "Beannie"-dyr, en giraf & en lyserød
enhjørning. En slags bløde bamser på 10 cm, og de hænger begge i
festsyede karabinhager. De savner os & vi savner dem - de vil rigtig gerne
hjem igen! De kan afleveres helt anonymt til Peter på kontoret ;-) Der er
en findeløn til dem som kan hjælpe!!

Jeg mistede en guldfingerring ved nytårskoncerten! Hvis nogen har
fundet den vil jeg blive utrolig glad for at høre fra dem.
Kontakt: Pia Buis Nielsen (Zach og Zeps mor) Mobil 25 13 23 96





Forældrefigurs 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 (Rubin)?
• Hvad sker der med barnet følelsesmæssigt ved den hormonelle
udvikling?
Undervisere: Gitte Dreses (stiener-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: https://sikkerhedsstillelse/Skolebarnet%20%20indbydelse%20og%20program.pdf
Kærlige hilsner og tak
Gitte & Heidi

Kalenderen
Februar
Mandag
Fredag

d. 9.
d. 13.

Uge 7. Vinterferie

Fredag

d. 20.

Fastelavn

Søndag

d. 22.

6. og 7. klasse rejser til Italien

Mandag

d. 23.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 24.

10. klasse forældremøde kl. 19.00

Fredag

d. 27.

6. og 7. klasse kommer hjem fra Italien
Marts

Onsdag

d. 4.

Skoleforeningen kl. 19.00

Torsdag

d. 5.

12. klasse afleverer årsopgaver
MISO-orkesteret øver kl. 19.30

Mandag

d. 9.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Lørdag

d. 14.

Lørdagsskole – besøg af gamle elever

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.
Vi glæder os til at ser jer i butikken.

