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I morgen lørdag (den 18. april) er der

Kære forældre

Lørdagsskole og
forårsoprydningsdag

Vel mødt på lørdag d. 18.april kl. 8.45 - 14.00 til "Forårsoprydningsdagen",
som vi har omdøbt dagen til. Der er masser af gode arbejdsopgaver oprydning på skolegrunden, flisearbejde, flytte cykelstativerne, oliering af
alt træværket, male spiralen op, reparere trappe m.m. - men få af dem har
med det at plante at gøre - derfor det nye navn for dagen.
Husk ! Arbejdstøj til vejret, som kan klare en enkelt byge.
Børnehaven har også arbejdsweekend og børnehaveklassen har deres
forældreopgaver i gang.
Her er programmet:
8.45 – 9.00:
Morgensang for alle.
9.00 – 12.00: Eleverne har undervisning.
9.00 – 14.00: Forårsoprydningsdag - praktiske opgaver/oprydning for
forældrene. Der vil være små maleopgaver, tømreropgaver, oprydning,
plantning og beskæring mm. Husk arbejdstøj og handsker.
Arbejdslister, hvor man kan skrive sig på, bliver sat op på dagen.
Marchel, Ane Hinna og andre vil fordele og vejlede.
10.30 – 14.00: Caféen er åben. 2. og 7. klasse har cafétjansen.
Skolebusserne kører.

Bolig søges
Vi er en familie på fem som søger bolig til leje fra juli/august 2015.
Vi flytter fra Norge til sommeren og vores børn skal starte i Michael
Skolen i august. Vi søger en lejlighed eller et hus i Herlev/Ballerup
/storkøbenhavn med mindst fire værelser. Vi er taknemlige, hvis
nogen kan hjælpe os og give besked til Camilla på mail:
camilla.thuv@gmail.com eller på tel.: 0047 46382090. Tak!
Kærlig hilsen Camilla og Christoph

Forælderkursus den 25. april:
Teenager og ungt menneske (14-21 år)
- Hvad sker der med teenagerens følelsesliv, når hjernen er under
ombygning, og hormonerne vælter rundt i kroppen?
- Hvor har teenageren brug for støtte og rammer for at udvikle sig
optimalt - og hvordan overlever resten af familien?
- Hvilken betydning har vrede som forløber for egoismen, og hvorfor
er egoisme vigtig?
- Hvorfor og hvordan er det vigtigt at forældre stadig er på banen
som opdragere?
Undervisere: Gitte Drewes (steiner-pædagog og familieterapeut) og
Heidi Hansen (antroposofisk terapeut og cand. merc.).
Tid: Lørdag den 25. april kl. 09.30-16.00
Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48, 2300 København S (ligger
først på Amager)
Pris: 600 kroner
Mere information - læs mere her:
http://www.helsepraksis.dk/Kursus%20om%20teenager%20og%20ungt
%20menneske%2025.%20april%20-%20program%20og%20indbydelse.pdf




Bolig søges

Vi er en familie på snart seks mennesker, der leder efter et hus,
kolonihavehus, lejlighed med adgang til have tæt på skolen.
Der skal være minimum to børneværelser. Det vigtigste for os er at
have adgang til have.
Vi har også mulighed for at bytte vores lejlighed på 2. sal i Brønshøj
på 90 kvm og fem værelser med en bolig med have.
Maks. husleje 10.000 kr.
Vi håber, at nogen kan hjælpe:)
Med venlig hilsen Ina og Lasse
tlf. 28 56 57 59 eller 25 46 30 02

Kalenderen
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

Torsdag

d. 23.

MISO-orkester øver kl. 19.30
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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