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Det er næste lørdag: Lørdagsskole

Forårsoprydningsdag/plantedag

Børnenes Kontor – beklædningshjælp

Kalenderen
April
Onsdag

d. 18.

6. & 7. klasse besøg af Kristensamfundet kl. 18.00
7. klasse forældremøde kl. 19.00

Torsdag

d. 19.

Foredrag af Thomas Uhrskov kl. 19.00

Lørdag

d. 21.

Lørdagsskole - forårsoprydningsdag

Mandag

d. 23.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 24.

Musikaften med elever af: Lise, Henrik, Sara,
Oliver, Bjarke, Sara og Anna kl. 16.30

Onsdag

d. 25.

Skoleforeningen kl. 19.00

Fredag

d. 27.

Bededag - fridag
Maj

Lørdag

d. 5.

MAJFEST

Torsdag
Fredag

d. 10.
d. 11.

Kr. Himmelfart - fridage

Onsdag

d. 23.

9.-10. klasse forældremøde

Mandag

d. 28.

6. klasse til Bornholm

Onsdag

d. 30.

4. klasse musikaften kl. 16.30
Juni

Fredag

d. 1.

6. klasse kommer hjem fra Bornholm

Mandag

d. 4.

7. kl. på krydstogt med ”Fylla”

Tirsdag

d. 5.

4. klasse til Trelleborg
Grundlovsdag - fridag

Onsdag

d. 6.

3. klasse musikaften kl. 16.30

Torsdag

d. 7.

4. klasse hjem fra Trelleborg

Fredag

d. 8.

7. kl.kommer hjem krydstogt med ”Fylla”

Fredag

d. 15.

Sommerfest

Fredag

d. 22.

Sidste skoledag inden sommerferien

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 kontaktÇ`lÇhC:Ç
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.

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

