Nyhedsbrev

Michael Skolen

Peter på kontoret – her mesterligt afbilledet
som Peter med tværfløjten af en elev fra 2. klasse - takker for
opmærksomheden i forbindelse med min 60-års dag sidste fredag.

Uge 10 2016
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

I morgen lørdag

(den 12. marts)

er der

Lørdagsskole
med følgende program:
8.45

Morgensang for alle i salen.

9.00 – 12.00

Eleverne fra Bh.kl. – 6. kl. får undervisning.

9.00 – 10.30

For alle forældre på skolen og eleverne fra 7. – 12. kl.
i salen: Tidligere elever fra Steinerskoler, som har valgt at
sætte deres børn på Michael Skolen, fortæller om deres
baggrund for det.

10.30 –13.00

Caféen er åben i 10. klasses lokale og gangen i overskolen.
Det er 10., 11. og 12. klasse forældre, der har café tjansen.

11.00 –12.00

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

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





Sophia Seminariet

Inviterer til
fredagsforedrag den 18. marts kl. 17.00
på Vidarskolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte
ved Læge Tomas Henckel Johansen
”Børnevaccinationer”
Introduktion til de aktuelle børnevaccinationer og oplæg til en udvidet
forståelse af årsagen til børnesygdomme i lyset af en naturvidenskab og
antroposofi.

Forældrekursus:

Teenager og ungt menneske (14-21 års alderen)
Lørdag den 9. april på Kristofferskolen
På kurset præsenterer vi Rudolf Steiners syn på teenageren og det unge
menneske, samt hvad det er for en udvikling, mennesket gennemlever i
perioden 14-21 år. Vi ser på, hvad der sker med intellektet og hjernens
udvikling i den periode, hvor der nærmest er ”lukket helt ned”, og hvad
der er rollen som opdrager i en periode, hvor egoismen og individualiteten
træder frem. Hvad er det, som man skal have givet det unge menneske
med sig i livet, for at det kan lykkes at stå på egne ben?
Arrangør: Gitte Drewes, Steiner-pædagog/familieterapeut &
Heidi Hansen, antroposofisk heilpraktiker
Hvornår: Lørdag den 9. april kl. 09.30 – 16.00
Hvor: Kristofferskolen Linkøpingvej 183 Roskilde
Pris: 600 kr. incl. frokost, kaffe/te og kage
Tilmelding: mail til heidi@helsepraksis.dk
Mere info om kurset og os: www.steiner-inspiration.dk

Kalenderen
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

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
April

Onsdag

d. 6.

Skoleforeningen kl. 19.00

Torsdag

d. 7.

MISO-orkester kl. 19.00

Mandag

d. 11.

Voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 12.

2. klasse forældremøde

Lørdag

d. 16.

Lørdagsskole – plantedag
Arbejdsdag i Brombærhuset

Mandag

d. 18.

8. klasse forældremøde

Onsdag

d. 20.

Musikaften kl. 19.00

Torsdag

d. 21.

MISO-orkester kl. 19.00

Mandag

d. 25.

Voksenkor kl. 19.00

