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Forårskoncert 2018
Kære elever, familie, venner og kollegaer
I inviteres hermed til Michael Skolens Forårskoncert 2018

Fredag d. 9. marts kl. 17.00-19.30
i Herlev Medborgerhus
Her vil I kunne opleve:
5.-6. klasses orkester
Mellemskolekor 7.-8. klasse.

ctâáx
Mellemskoleorkester
6. Klasse kor

ctâáx
Overskoleorkester
Eurytmi
Overskolekor
Billetter købes ved indgangen.
Børn: gratis (elever: gratis) voksne kr. 40 Påklædning: festlig!
Hjertelig velkommen til jer alle – vi håber at I vil komme og
bidrage til den gode stemning og nyde det hele i samme
åndedrag.

Forårskoncert – praktisk
Kære elever og forældre
I år ligger Forårskoncerten/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.
Tidspunket ligger midt i aftensmaden, og det er vigtigt, at I
sørger for, at alle elever enten har en god stor madpakke med,
så de kan spise på vej til koncerten, eller at i forudbestiller mad
mm. Medborgerhuset har en rigtig god cafe som plejer at lave
lækker mad, som kan forudbestilles. Så vil I være sikre på at
kunne købe mad og undgå at stå i kø så bestil på forhånd !
MADBESTILLING TIL FORÅRSKONCERT. Senest 4/3-2018
kaffe og kage til 30 kr.
saft og kage til 30 kr.
sandwich lille 30 kr.
sandwich stor 50 kr.
Sandwich kan bestilles med ost, laks eller skinke.
Mad kan bestilles på email
mpl@michaelskolen.dk
Herefter modtager I en betalings anmodning via mobilePay. Har
I ikke mobilePay kan der efter aftale betales på kontoret.
Der vil også være åbent i cafeen så man kan købe kaffe, vand
mm. Evt. spørgsmål sendes til mpl@michaelskolen.dk
Generalprøver
Fredag d. 9/3:
5. og 6. Klasse afholder prøve på skolen kl. 11.10-13.00 eleverne har herefter fri til normal tid (kan gå i klub) til kl. 16.30, hvor
de skal møde i medborgerhuset
7. og 8. klasse kl. 13.00-14.40 på skolen. Eleverne har herefter
fri til kl. 16.30, hvor de skal møde i medborgerhuset
9.-12. klasse kl. 15.00-16.30 i Herlev Medborgerhus.
Skulle der mod forventning være elever fra 4.- 12. klasse, som
ikke kan komme, skal der ansøges om fri senest 26/2-2018.

Kalenderen
Februar
Onsdag

d. 21.

Generalforsamling butikken 16.30-18.30
Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Mandag

d. 26.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00
Marts

Torsdag

d. 1.

12. klasse fremlægger årsopgave kl. 19.00

Fredag

d. 9.

FORÅRSKONCERT 17.00-19.30

Mandag

d. 12.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Søndag
Fredag

d. 18.
d. 23.

Overskolen orkesterrejse til Slovenien

Fredag

d. 23.

Sidste skoledag inden påskeferien
April

Tirsdag

d. 3.

Første skoledag efter påskeferien

µ!.udiekrtds om
1"ær.skelens Vcgter
2o1S
H~€.~ AN.PEN 11-f~,Kl. Lq0! -2 i~0
ib_JA~. l )o. Jt\tt, 13.'Æt,, 27.f6B"
~). t,.fJ\ID 127.~Af..iS1 1\l,AW{L, 24,fi?Rtl

JilOfl\€l5t<OitN
~OKtfOL.1?,l)(N

~5, tttRJ..eJ

Klaus Rastafari Barfod
Harevej l
360{} Frederik~s11nd
Tlf./Fax: 47 38 77 35

Kære Forældre,

Vi har desværre været nødsaget til, at lave nogle ændringer til
den allerede udsendte oversigt over Cafétjanser. Datoerne er de samme, men der er
lavet en ny klassefordeling. Oversigten gælder for resten af skoleåret. Noter venligst i
kalenderen, hvornår det er jeres barn/børns klasses tur til at have Café.

Herunder kan I se den nye fordeling:

Alle klasser har én Cafétjans i løbet af skoleåret, hvor det er forældrenes indsats, der bærer opgaven.
Det forventes, at alle forældre på den ene eller anden måde kan bidrage til opgaven.
Skoleforeningen tager kontakt til klassens praktisk valgte forældrerepræsentant med nærmere
oplysning om alt det praktiske.
På forhånd tak for jeres gode indsats og hjælp.
Venlig hilsen Skoleforeningen

