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12. Klasse årsopgaver
Sidste uge præsenterede 12. klasse deres færdige årsopgaver for skolen.
Som vanligt var emnespændet vidt. Fra Hukommelse til Hekseforfølgelse fra Mode til Maleri. Og meget andet.
Da 12. havde lavet deres mundtlige præsentation af årsopgaverne i salen,
havde de fleste i 1. klasse, som lyttede intenst til de store, besluttet, hvad
deres årsopgaveemne skulle være – til den tid.
Bagefter var der en velbesøgt udstilling i Eurytmisalen, som det ses på
billederne
herunder.

I morgen 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

På onsdag er der

Musikcafé

På onsdag den 18. marts er der atter musikcafé, og det er 5. klasse
orkester og instrumentalelever fra 4. klasse og opefter, der spiller.
Arrangementet starter kl. 17.00 og slutter cirka kl. 18.00. Alle er velkomne
Vel mødt

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

Torsdag

d. 12.

MISO-orkester øver kl. 19.30

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

Onsdag

d. 18.

Musikcafé kl. 17.00 til ca. 18.00

Torsdag

d. 19.

MISO-orkester øver kl. 19.30

Mandag

d. 23.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

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

Torsdag

d. 9.

MISO-orkester øver kl. 19.30

d. 14.

Foredrag v. Rikke Rosengreen (Bonsai) ”Børn og
medier” for Brombærhus- og børnehaveklasseforældre. Kl. 19.00 i Eurytmisalen.

Tirsdag





