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Tirsdag formiddag
besøgte børnehaveklassen den økologiske
gård, Grantoftegaard
ved Pederstrup.
Her så de blandt
meget andet gårdens
får og de helt nye lam
og så kunne madpakken spises på et
rigtigt høloft.

Børnenes Kontor – beklædningshjælp
Vi har fået skemaer til ansøgning om beklædningshjælp fra Børnenes
Kontor. Hvis man vil søge, kan skemaer fås på kontoret eller send en mail til
mail@michaelskolen.dk. De udfyldte skemaer skal være afleveret senest
tirsdag den 25. april til
Peter på kontoret

Violiner efterlyses stadig
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

Sophia Seminariet

inviterer til
fredagsforedrag den 7. april kl. 17.00
ved seminarielærer Klaus Barfod.

”Rudolf Steiners mysteriedramaer”

Med sine mysteriedramaer forsøgte Rudolf Steiner i en kunstnerisk,
dramatisk form at beskrive enkelte konkrete menneskers indvielsesvej

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte
Tid: Fredag den 7. april kl. 17
Entré: Fri entré til foredraget

Kalenderen
April
Onsdag

d. 5.

Musikmatine kl. 16.30 - sammenspilshold

Fredag

d. 7.

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

Tirsdag

d. 18.

Første skoledag efter påskeferien

Torsdag

d. 20.

Mysteriedrama Sjælens Prøvelse kl. 19.00

Fredag

d. 21.

Mysteriedrama Sjælens Prøvelse kl. 19.00

Lørdag

d. 22.

Lørdagsskole – forårsoprydningsdag
Arbejdsdag i Brombærhuset
Mysteriedrama Sjælens Prøvelse 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
Maj

Mandag

d. 1.

12. klasse rejser til Italien

Lørdag

d. 6.

8. klasse i salen

Mandag

d. 8.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag

d. 12.

Bededag - fridag

Mandag

d. 15.

4. klasse til sundhedsplejerske
Musikaften kl. 19.00 – soloelever hos Malene O.,
Kristian, Oliver og Henrik

Onsdag

d. 17.

Musikaften kl. 19.00 – soloelever hos Nanna og
Malene L.

Torsdag

d. 18.

12. klasse kommer hjem fra Italien

Lørdag

d. 20.

MAJFEST kl. 10.00-14.00

