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Fra Overskolen

Ansættelse
Michael Skolen har ansat Helene Docter Søndergaard, cand.
mag. i engelsk og dansk, i en fast stilling fra 1. april 2018,
hvor hun overtager undervisningen i sine to fag i overskoleklasserne. Helene Søndergaard kommer fra VUC Greve, hvor
hun har været ansat i en årrække.
I marts måned overkommer vi timeresterne efter Mette
Petersen og Morten Lund Jacobsen med en kombination af
skemaomlægning og rejse- og ferietid...
Og så glæder vi os til, at Helene Søndergaard starter.
Jacob K. Nielsen
skoleleder




Cello sælges

Camilla, som er tidligere elev på skolen, ønsker
at sælge sin cello, en Tiange 4/4 for kr. 15.000.
Du kan se mere om celloen på opslaget i
udhængsskabet ved salen. Eller du kan kontakte
Camilla på tlf. 27 46 72 79 og mail:
camillagammelgaard@gmail.com

Klarinet sælges
Yamaha-klarinet sælges. Prisforslag: 2.500 kr.
Henvendelse til Annette Axen tlf. 21 48 91 65
eller axen_annette@hotmail.com

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.

Pause
Mellemskoleorkester
6. Klasse kor

Pause
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
Fredag d. 9/3:

Generalprøver

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.

Bliv frivillig i

Butikken
Under Kastanjen

Butikken
Under Kastanjen

Ideen med Butikken under Kastanjen er at give forældre, elever, lærere og øvrige med
tilhørsforhold på Michael Skolen en nem tilgang til økologiske og biodynamiske dagligvarer.
Butikken drives ved frivilligt arbejde af forældre, lærere og tidligere forældre på skolen.
Den har eksisteret siden julebasaren 2006, hvor den havde første åbningsdag.

Butikken Under Kastanjen sælger blandt andet:
Helios helsekostvarer
Aurion mel og gryn
Lækre postejer fra Mølle Skovly
Weleda kosmetik
Et udvalg fra Mercurius
Sonett rengøringsmidler
Hjemmelavet legetøj og håndarbejde
Postkort
Et stort udvalg af farver
Eurytmisko

Der er masse af opgaver man kan være med til, så du
kan vælge de opgaver der passer ind i dit liv og din hverdag:
Pakke varer ud
Slæbe varer ned
Tømme skrald
Støvsuge
Støve af
Ordne brød-bestillinger
Status
Hovedrengøring
Vagter i butikken morgen eller eftermiddag
Vagter i butikken på arbejdsdage, til lørdagsskoler og fester
Generel oprydning
Kontakt: butikken.u.kastanjen@gmail.com hvis du vil melde dig som frivillig eller hvis du bare vil vide mere.

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
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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

