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Trafik igen, igen

Kørsel på og ved parkeringspladsen
Flere forældre har observeret og klaget over, at der køres for stærkt ind 
på parkeringspladsen. Morgentrafikken på pladsen kan være kaotisk nok, så 
lad være med at gør det værre – og farligere – ved at køre for hurtigt.

Vis hensyn til børnene og kør pænt!

Frivillige til Butikken

Kære forældre, bedsteforældre og andet godtfolk :-)

Butikken under kastanjen er udelukkende drevet af frivillig arbejdskraft 
og har stadig brug for flere hænder, så vi kan holde åbent 3 eftermiddage 
om ugen. En vagt i butikken er en hyggelig måde at netværke på og samtidig 
hjælpe skolen.
Frivillige får naturligvis rabat på butikkens varer. I får grundig oplæring 
og supervision. Kan du afsætte 3 timer til en vagt i ny og næ?
Kontakt Pia Ververs: ververs.pia@gmail.com

mange venlige hilsener

Pia

mailto:ververs.pia@gmail.com


Det er i eftermiddag

Hvis I skynder jer, kan I nå at høre om 1. klasses klasselærer, Birger 
Bengtsson, også er en første klasses foredragsholder:

 Sophia Seminariet

Inviterer til

fredagsforedrag på Vidar Skolen den 26. februar kl. 17.00

ved steinerlærer Birger Bengtsson.

”Bevidsthedssjælen”
I dag, i går og i morgen

I følge Rudolf Steiner lever vi i dag i bevidsthedssjælens 
tidsalder. Foredraget vil ved hjælp af den engelsk-tyske 
sociolog Norbert Elias forsøge at kaste lys over, hvorledes 
bevidsthedssjælen har udviklet sig fra middelalderen til i dag.

Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte



Kalenderen

FolkCamp

Kære alle

Folkcamp er afprøvet af 
adskillige elever her fra skolen 

med stor succes. Mange kommer 
igen år efter år.

Hvis I vil vide mere, er I 
velkomne til at kontakte

Pernille Landing Lund,
klasselærer i 2. klasse.

Torsdag d. 25. MISO-orkester kl. 19.00

Mandag d. 29. Voksenkor kl. 19.00

Marts

Tirsdag d. 1. Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag d. 3. 12. klasse præsenterer årsopgaver i Herlev 
Medborgerhus kl. 15.30

Fredag d. 4. 12. klasse præsenterer årsopgaver

Torsdag d. 10. MISO-orkester kl. 19.00

Lørdag d. 12. Lørdagsskole – gamle elever
Generalforsamling i Skoleforeningen kl. 13.00

Søndag d. 13. Overskolen rejser til Italien

Fredag d. 18. Påskefest i Brombærhuset og i børnehaveklassen.
Sidste skoledag inden påskeferien
Overskolen kommer hjem fra Italien

Tirsdag d. 29. Første skoledag efter påskeferien


	Marts

