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Morgentrafikken ved skolen
Det er stadig galt med trafikkulturen i morgentrafikken ved skolen.
Der må ikke holdes på busholdepladsen mellem kl. 8.30 og 9.00. Busholdepladsen er klart markeret med skilte.
Og så køres der stadig for hurtigt på parkeringspladsen og ved indkørslen.
Sæt nu farten ned og vis hensyn.





Nyt fra 11.12.Gruppen
En deputation fra steinerskolernes 11.12.Gruppe har tirsdag den 24.
februar været til foretræde i Børne- og Undervisningsudvalget angående
ansøgning om at få godkendt vores 11. og 12. klasse, således at vi kan få
tilskud til undervisningen på de to klassetrin på de 6 skoler. Deputationen
bestod af initiativgruppen – Jakob Lauersen, Christina Vilhelmsen – begge
forældre og tidligere bestyrelsesformænd på hhv. Vidar og Kvistgaard, og
nuv. bestyrelsesformand på Odenseskolen Jens Henriksson.
Forinden foretræde har initiativgruppen gennem efteråret og her efter
Nytår haft møde med flere af uddannelsesordførerne – og i flere
omgange. Vi fornemmer, at der er en god forståelse for vores problematik,
med at vi ønsker betaling til de to klassetrin, når vores elever kan komme
derfra og til en videregående uddannelse med baggrund i deres vidnesbyrd.
Og så langt så godt, men de næste skridt bliver nok så interessante, for nu
vil sagen blive behandlet politisk på Christiansborg, og interessant bliver
det at følge den behandling og dens resultat.
For 11.12.Gruppen, Initiativgruppen
Med venlig hilsen
Jens Henriksson

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.

På næste lørdag den 14. marts er der

lørdagsskole
Program:
8.45
9.00 – 12.00
9.00 – 10.30

Morgensang for alle i salen.
Eleverne fra 1. – 7. kl. får undervisning.
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.

Skoleforeningens generalforsamling
Skoleforeningens generalforsamling er lige i forlængelse af lørdagsskolen,
kl. 13.00 – 14.00.
Alle er velkomne forældre, lærere, interesserede, gamle elever...
Hvis du er interesseret i at deltage i skoleforeningens praktiske gøremål
(Julebasar, café) og for at arbejde hen imod tiltag, som kan støtte skolen
og dens idégrundlag - er du meget velkommen til at kontakte Skoleforeningen enten på mail eller ved at lægge en hilsen på kontoret eller stille op på
generalforsamlingen.
Skoleforeningen modtager gerne forslag på foredragsholdere og emner,
som kunne have forældrenes og lærernes interesse.
Med venlig hilsen
på skoleforeningens vegne/Dagmar

Computerfladskærme søges
Vi mangler computerfladskærme i vores computerrum. Hvis du har sådan en
stående, som du ikke bruger, tager vi meget imod. Skærme kan afleveres
til
Peter på kontoret

Kalenderen
Marts
Onsdag

d. 4.

Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag

d. 5.

12. klasse afleverer årsopgaver

Mandag

d. 9.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag

d. 11.

Forældrekonsultationer 10. klasse

Lørdag

d. 14.

Lørdagsskole – besøg af gamle elever
Skoleforeningens generalforsamling kl. 13.00-14.00

Mandag

d. 16.

Elev- og forældremøde 8. klasse kl. 18.00

Tirsdag

d. 17.

Forældrekonsultationer 10. klasse

Tirsdag

d. 24.

Kl. 11.10 – 8. klasse skuespil
Kl. 18.00 – 8. klasse skuespil

Onsdag

d. 25.

Kl. 11.10 – 8. klasse skuespil

Torsdag

d. 26.

Påskespil

Fredag

d. 27.

Påskespil
Sidste skoledag inden påskeferien
April

Tirsdag

d. 7.

Første skoledag efter påskeferien

