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Forårskoncert 2018
I inviteres hermed til Michael Skolens Forårskoncert 2018

Fredag d. 9. marts kl. 17.00-19.30
i Herlev Medborgerhus
Eurytmi
Valse d'Amelie - Yann Tiersen
5.-6. klasse orkester
Viking - Soon H. Newbold
Despacito - Luis Fonsi
Russian Sailor's Dance - Reinhold Gliere
Mellemskolekor 7.-8. klasse
De engelske dyder - Sebastian
Solen er så rød mor - Harald Bergstedt.

ctâáx
Overskolekor
Forelsket i København - Bent Fabricius-Bjerre
Mellemskoleorkester
Yesterday - Beatles
The Decant Session - Folk
Ungarsk dans - Brahms
Kingdom Dance - Alan Menken
Game of Thrones - Ramin Djawadi
Money, Money, Money - Abba
Freilach - Kletzmer

ctâáx
6. Klasse kor
Santo - Argentina
Anemonesangen - Sebastian
Overskoleorkester
Rebbenz Tanz - Kletzmer
Marche Slave - Tchaikovsky
Meditango - Astor Piazolla
Romance - Carl Nielsen
Rolling in the Deep - Adele
Wasserlied - Kletzmer.
Billetter á 40 kr. (voksne) købes ved indgangen.

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 !
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.

Fra Overskolen

12. klasse Årsopgaver
Aischa Philipp Burr
Fra lys til mørke — en kunstterapeutisk proces
Andrea Hansine Dyekjær
Under overfladen
Anne Karina Wulf
En novelle
Jack Michel Deele
Vindmølleprojekt
Jasper Fabricius
Metal-101
Johannes Bækkeskov Momme Nielsen
Fra lytter til komponist
Jonathan Aske Holkenov
Meditation
Karen Horup Mathiasen
Krit og Viki — en børnebog
Nadia Andrea Benmansour
Lædertasker — vejen til Italien
Noah Aamand Uddin
Sammenligning af den romerske republik & den amerikanske republik

Vibeke Buch
Sundhed: Fysisk og Psykisk
Zeb Harris Buus Nielsen
Design og byg en App

Sælg dit eget håndværk i

Butikken
Under Kastanjen

Butikken
Under Kastanjen

Du er velkommen til at sælge dine varer fra butikken.
- Varerne skal have et udtalt håndværksmæssigt præg
- Butikken er uden ansvar for disse.
- For at kunne få en plads i butikken, skal du betale 10%
af din omsætning.
- Afregn direkte på butikkens bankkonto: 8401 1513938.
- Der kan ikke foregå betaling til butikken, men der
skal afregnes til din egen bankkonto via MobilePay.
- For at sikre en vis fornyelse i sortimentet, skal varer
der handles udskiftes efter 2-3 måneder.
Kom ned i butikken i åbningstiden eller kontakt os på:
butikken.u.kastanjen@gmail.com
Vi glæder os til modtage mange skønne ting!

Butikken
Under Kastanjen

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

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
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