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Klasseberetninger
5. klasse
I 5. klasse bliver der tegnet og skrevet om Grækenlands historie. Vi
sammenligner demokratiet i Grækenland dengang med vore dages
demokrati og ser på forskelle og lighedspunkter. Eleverne øver sig i smukke
mønstre og maler templer. Sideløbende øver vi kommasætning.
Der arbejdes flittigt i 5. klasse – også i denne periode, og alle er glade.

Suchata Svanberg
8. klasse
I geometri har 8. klasse bl.a. konstrueret mangekanter - regulære og
irregulære - og fundet ud af forskellige vinkelregler. Ensliggende vinkler
ved parallelle linjer vil jo være lige store - ligesom topvinkler.
Summen af de udvendige vinkler i enhver polygon er en hel cirkelomgang altså 360 grader. De indvendige vinklers gradtal i fx en femkant kunne så
beregnes til 5 x 180 - 2 x 180 = 3 x 180 grader. Lommeregneren kan udregne meget - formler kan findes og give overblik og indblik. Periferi- og
centervinkler er beregnet og konstruktioner udført - den konkrete, abstrakte og logiske tanke udfordret.
Og så er 8. klasse netop i færd med oprydning efter skuespillet
‘Tidshjertet’ - digtet frit efter bogen ‘Momo’ af Michael Ende. En intens
periode med overvejelser, øvelser, afprøvning og udvikling af udtryk og
samspil, fremtrædener i rum og tid, stemmebrug, gebærder. Nødvendige
stikord og sikre dialoger - stemninger, spændinger - enhver på sin plads og styr på tingene. Samarbejde. Hensynsfuldhed. Følsomhed. Tak for jeres
spil! Og tak til instruktør Birger!
Også tak til forældre i 8. klasse for hjælpsomhed og forberedelser.
Klassen blev gavmildt forkælet med god mad og mundgodt, og pausemad
arrangeredes med kort varsel. Dejligt.
Og så venter sommertid - og påskeferie.
Måske snart konfirmationstid.. Klassen holder fælles ‘Blå Mandag’ 18. maj.
Alle ønskes en rigtig Glædelig Påske!
Inger Mose

Laplandsudstyr søges
Vandrerygsæk, liggeunderlag (æggebakkeformet) og sovepose
ønsker vi at låne – alternativt at købe – til brug på Laplandsrejsen
her i juni.
Henvendelse til Henriette på tlf. 61 67 59 00





Rudolf Steinerlæreruddannelsen
i København
Sophia
Bliv Steinerlærer
og/eller fordyb dig i antroposofien og
waldorfpædagogikken
Uddannelsen er 3 årig. Der undervises fortrinsvis på
Vidar Skolen i Gentofte ca. hver 3. uge (fredag kl. 17-20.30
og lørdag kl. 9-17), 2 gange 5 dage i hhv efterårsferie og
sommerferie samt 3 sammenhængende dage ved
studiestart og op til påskeugen.
Nyt hold begynder primo september 2015
Yderligere oplysninger:
Mail kontoret@steinerseminariet.dk www.steinerseminariet.dk
Lise Austad 2361 3939 mail: liseaustad@yahoo.dk
Jørgen Bækkeskov 5538 7773 / 2878 2871 Mail: j.baekkeskov@hotmail.co

Kalenderen
Marts
Torsdag

d. 26.

Påskespil for alle interesserede kl. 19.00

Fredag

d. 27.

Påskespil for eleverne
Sidste skoledag inden påskeferien
April

Tirsdag

d. 7.

Første skoledag efter påskeferien

Torsdag

d. 9.

MISO-orkester øver kl. 19.30

Mandag

d. 13.

Michael Skolens generalforsamling kl. 19.00

Tirsdag

d. 14.

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

Onsdag

d. 15.

2. klasse forældremøde kl. 19.00

Lørdag

d. 18.

Lørdagsskole - plantedag
12. klasse rejser til Italien

Mandag

d. 20.

1. klasse forældremøde kl. 19.00
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 21.

Musikcafé kl. 17.00
Maj

Fredag

d. 1.

Bededag - fridag

Mandag

d. 4.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag

d. 8.

12. klasse kommer hjem fra Italien

Lørdag

d. 9.
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