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Præsentation af 12. klasse årsopgaver
I inviteres hermed til 12. klasses årsopgavepræsentation

På torsdag den 5. marts kl. 18.30 præsenterer de 12 elever i 12. klasse 
resultatet af et års arbejde med et emne, de selv har valgt.

På aftenen vil eleverne fortælle om deres oplevelser i arbejdet med 
emnerne, give indblik i emneområdet og fremvise relevante uddrag.

Sophia Karoline Aamund Uddin: Vejen til Juilliard
Louisa Eileen Durie-Hansen: Reklame og visuel braining
Clara Naja Ivanisevic Eskildsen: Hukommelse. Kunsten at huske
Rikke Weis Hansen: Hvad øjet ikke ser
Enya Anna Wammen Andersen: Det koreanske sprog
Solvej Kørner Brekling: Oliemaleriet
Daniella Meinert Høiberg: ASL - et år med det amerikanske tegnsprog
Franziska Johanna Klarskov: Koreas kultur
Stine Brandstrup Sørensen: 1. klasser i Danmark og Australien
Zak Harris Buus Nielsen: Lær at spille klaver
Thora Maria Bisted Pedersen: Hekseforfølgelserne i Danmark
Delal Taskin: Mode/styling

     

Vi har modtaget:

Vi har tilmeldt os denne fantastiske musik-sommerlejr, på opfordring fra 
Pernille (lærer). Vi har talt med arrangørerne, og det lyder som en ret 
fantastisk lejr!
Derfor vil jeg gerne "reklamere" lidt i skolebladet, så andre børn på 
Michael Skolen får samme mulighed! 2/3-dele af pladserne er optaget på 
kun 10 dage, men der er stadig ca. 40 pladser tilbage!
'Folk Camp' er for alle børn i alderen 10-15 år, sammen med deres 
instrument eller som folkedanser (se nedenstående link om lejren!).

Kærlig Hilsen Lone Leopold

http://folkcamp.dk/2015/hvad-er-folkcamp/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YXwdQLLzWjc 

http://folkcamp.dk/2015/hvad-er-folkcamp/
https://www.youtube.com/watch?v=YXwdQLLzWjc


lørdag den 14. marts er der

lørdagsskole
Program:
8.45 Morgensang for alle i salen.
9.00 – 12.00 Eleverne fra 1. – 7. kl. får undervisning.
9.00 – 10.30 For alle forældre på skolen og eleverne fra 8. – 12. kl. i

salen: Tidligere elever fra Michael Skolen fortæller, hvor
”uddannelsesvejen”gik hen efter 12 års skolegang på skolen.

10.30 – 12.00 Caféen er åben i 10. kl. lokale og gangen i overskolen. Det er
10.,11. og 12. klasse forældre, der har cafétjansen.

11.00 – 12.00 Nuværende 11. kl. elever fremlægger deres årsopgaveemner
til det 12. skoleår.

HUSK! Madpakker til børnene – trods café, der mest sælger kager:-)
Skolebusserne kører til sædvanlig tid.

Steiner-elever klarer sig godt

Ja, det er ikke noget jeg har fundet på! Det er en undersøgelse, der viser, 
at elever fra Rudolf Steiner-skoler klarer sig bedre i job og uddannelse 
end folkeskoleelever. Det kan man læse i en artikel i Kristeligt Dagblad.
Se her: http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/steiner-elever-klarer-sig-godt 

Efterlysninger

Kaj fra 1. klasse har mistet sin blå vatterede vest med lynlås - super 
blød (og kostbar). Hvis du ser den eller finder den, så kom ind til Peter på 
kontoret med den, så bliver Kaj og hans mor så glade.

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 
fastsyede 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!!

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/steiner-elever-klarer-sig-godt


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. Skoleforeningsmøde 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
Skoleforeningens generalforsamling kl. 13.00-14.00
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