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En stor tak for jeres store arbejde
De sidste to år har budt på meget frivilligt forældrearbejde. Især i for-
hold til byggeriet og færdiggørelsen af den nye indbydende og hyggelige 
klub. Mange har givet en hånd eller to med, en del har gjort en ekstra ind-
sats og enkelte har knoklet ud over det sædvanlige og forventelige. Her 
skal ikke sættes navn på, efter princippet: ingen nævnt, ingen glemt.
Michael Skolens børn og voksne er bare så glade for den nye klub!
Stort og varmt tak til alle, der har ydet en indsats på skolen i det hele 
taget og i den nye klub.

Lærerkollegiet på Michael Skolen



Fremlysninger

Vi har fundet

En lysegrøn iPhone som blev glemt ved 
afvigte lørdagsskole. Da den har ligget 
her på kontoret hele ugen, uden at 
nogen har meldt sig som ejer (meget 
usædvanligt) tror vi, at den muligvis 
kan tilhøre en af de for tiden 
bortrejste 6. - 7. klasse elever. Så hvis I læser Nyhedsbrevet på nettet 
dernede i Italien, så ligger telefonen trygt og godt på kontoret.
Skulle den tilhøre en anden, så henvend dig til

Peter på kontoret

En lille fingerring med en facetslebet sten i. Stenen er 
måske en lillebitte diamant – måske ikke. Men det er da 
en fin, lille ting som kan afhentes (af en voksen) hos

Peter på kontoret

Violiner efterlyses
Amalie fra 7. klasse har mistet sin violin, størrelse 1/1. Den ligger i en sort, 
rektangulær kasse med rødt velourindtræk. Vi har ledt hele skolen 
igennem uden held, og nu håber vi, at nogen ved en fejl har fået den med 
hjem. Så kig en ekstra gang derhjemme. Amalie vil blive så glad for at få 
sin violin (det er hendes egen – ikke skolens) tilbage. Kan afleveres hos 
Peter på kontoret.

Romeo fra 6. klasse har også mistet sin violin, størrelse 1/1 med nummer 
121 indeni. Der er navn i, og den er i en sort, violinformet kasse, som 
mangler håndtaget. Hvis du finder den, kan den afleveres hos

Peter på kontoret



?Logokonkurrence
- bliv ophavsM/K til Sammenslutningens nye logo

Vi ønsker os et logo, der på en enkel måde viser, at Sammenslutningen af Steinerskoler i 
Danmark er repræsentant og fælles forum for alle Steinerskoler i landet - for lærerne, børnene 
og forældrene.

• Logoet skal kunne stå flot i sammenhæng med teksten:
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

samt med Sammenslutningens adresse: 
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark 
Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K, Danmark
mail info@steinerskolerne.dk tlf. 20 364 354 
www.steinerskolerne.dk

• Logoet skal kunne bruges både på breve og e-mails, foldere og større tryksager, i 
annoncer og pressemateriale, på hjemmeside og andre elektroniske medier, på tekstil etc.

• Logoet må gerne være i farver, men skal kunne fungere i sort-hvid og kunne skaleres op 
og ned uden problemer. Dvs. der må ikke være en detaljegrad, der ikke fungerer, hvis det 
blot står i en signatur i en e-mail.

Deadline for indsendelse er 1. april 2017:

sendes til rp@steinerskolerne.dk eller

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K

Udvælgelse: Bestyrelse og sekretariat vil præsentere de tre bedste forslag til udvælgelse på 
Sammenslutningens årsmøde d. 29. april.

Præmien består primært i æren - der vil dog tilfalde vinderen en personlig gave.

Spørgsmål i forbindelse med logokonkurrencen kan rettes til: 
Randi Pisani,  rp@steinerskolerne.dk eller tlf. 20 364 354

Med venlig hilsen

Randi Pisani
Presse- og kommunikationsmedarbejder

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark
Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K, Danmark
mail rp@steinerskolerne.dk tlf. 20 364 354 
www.steinerskolerne.dk
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Kalenderen
Marts

Lørdag d. 18. Lørdagsskole – Gamle elever besøg
Skoleforeningen generalforsamling kl. 13.00

Søndag d. 19. 6. og 7. klasse rejser til Italien

Onsdag d. 22. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 i eurytmisalen
9., 10., 11. og 12. klasse forældremøde kl. 18.00

Fredag d. 24. 6. og 7. klasse kommer hjem fra Italien

Mandag d. 27. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag d. 30. Musikaften kl. 19.00

April

Onsdag d. 5. Musikmatine kl. 16.30

Fredag d. 7. Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse i teateret
Sidste skoledag inden påskeferien

Tirsdag d. 18. Første skoledag efter påskeferien

Lørdag d. 22.

Lørdagsskole – forårsoprydningsdag
Arbejdsdag i Brombærhuset
Sjælens Prøvelse forestilling kl. 19.00
11. klasse rejser til Frankrig

Mandag d. 24. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag d. 27. Musik matiné kl. 16.30
Forældreaften i Brombærhuset kl. 19.00-21.00

Søndag d. 30. 11. klasse kommer hjem fra Frankrig
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