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Nyt fra Skoleforeningen
Kære Forældre

"Forårsoprydningsdagen" i lørdags var en virkelig vellykket forårsdag og 
masser af gode arbejdsopgaver blev færdige.

Vi startede dagen med fælles morgensang efterfulgt af fælles 
morgenmad. 

Følgende opgaver nævnes:
Vandtrappen renset og istandsat, pilemarken, oprydning af hytter og huler, 
oprydning i busk og krat rundt om bygningerne, tagudhæng på første 
bygning er malet, oliering af alle borde/bænke sæt, oliering af terrasse 
trappen, oliering af terrasse ved Lupinen, vinteroprydning i plantekasserne 
ved alle klasser, kørsel til genbrugspladsen samt hentet kompostjord. 
Plantning af 240 stk. Vedbend, oprydningen af containerplads, oprydningen 
ved klubben, krukker tilplantet, vinduer i klubben isoleret.

Cafeen åbnede kl. 10:30 med meget lækker frokost og super lækre kager 
af mange forskellige slags. 

En stor tak  for den fantastiske indsats og for de mange flittige hænder 
der har hjulpet med at gøre denne dag til en succes - det gør virkelig en 
forskel for vores fine skole!! 

Venlig hilsen Marchel og Skoleforeningen

Musikskoledage i Tivoli
På næste lørdag-søndag den 30. april-1. maj er der musikskoledage i Tivoli, 
og vi har to orkestre med om søndagen den 1. maj.
Kl. 14.40 til 15.10 spiller Michael Skolens Blæsere i Harmonipavillonen og kl. 
20.00-20.50 spiller 5.-6. klasse Orkester i H.C. Andersensalen. Der er 
gratis entré til koncerterne, men man skal betale entré til Tivoli.
Foruden vores musikere spiller en masse andre orkestre og grupper rundt 
omkring i haven.



Børnenes Kontor – beklædningshjælp

Skemaer fås på kontoret. De udfyldte skemaer skal være afleveret senest
fredag den 29. april til Peter på kontoret

Vor bogholder beder meddele, at

med maj måneds skolepengeopkrævning opkræves følgende:

2. klasse teatertur med kr. 40,00
3. klasse Twist fyldepenne med kr. 40,00
6. klasse Bornholm aconto kr. 1.000,00
11. klasse Frankrig aconto kr. 3.500,00

  Sophia Seminariet inviterer til

fredagsforedrag den
29. April og 20. maj kl. 17.00

på Vidar Skolen, Brogårdsvej 61 Gentofte

ved seminarielærer Ove Frankel

” Samfundsøkonomi iflg. Steiner”

Vi kan iagttage, at nogle af de mest truende indflydelser på livet i verden,
er den måde, økonomien er skruet sammen på.Klimakrise, krige, sociale 
kriser, ulighed, ensretning af vareudbuddet, uddannelsesensretning (det 
skal kunne
betale sig at arbejde) har alle en markant elle afgørende økonomisk 
komponent.
Vi vil ikke gennemføre en analyse, der kommer med svar på alle spørgsmål
om økonomi, men sammen fremtænke en ret enkel model som kan stå som 
‘økonomiens tyngdelov’ (eller 'økonomiens naturlov’) og med den udvikle
begreber, der tillader enhver at tænke ind i de nævnte kriseproblemer.
Første foredrag vil sammen med deltagerne opstille en ‘økonomisk model’.
Andet foredrag vil forsøge at anvende den på et par udvalget områder.



Kalenderen
APRIL

Onsdag d. 20. Musikaften kl. 19.00 – entré: voksne 20 kr. (lige penge)

Torsdag d. 21. MISO-orkester kl. 19.00

Fredag d. 22. 11. klasse rejser til Frankrig

Mandag d. 25. Voksenkor kl. 19.00

MAJ

Tirsdag d. 3. Musikmatiné kl. 16.30

Onsdag d. 4. Majfest i Brombærhuset

Torsdag
Fredag

d. 5.
d. 6. Kr. Himmelfart – fridage

Søndag d. 8. 12. klasse kommer hjem fra Italien

Mandag d. 9. Voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 11.
8. klasse på tur
4. klasse spiller skuespil kl. 18.00
Skoleforening kl. 19.00

Torsdag d. 12. 4. klasse spiller skuespil kl. 11.10

Fredag d. 13. Pinsefest i Brombærhuset

Mandag d. 16. Pinsedag – fridag

Tirsdag d. 17. 3. klasse på Frilandsmuseet

Onsdag d. 18. 3. klasse forældremøde

Lørdag d. 21. MAJFEST – Åbent hus på skolen og i Brombærhuset

Tirsdag d. 24. 4. klasse til Trelleborg
Musikmatiné kl. 16.30

Onsdag d. 25. 4. klasse til Trelleborg

Torsdag d. 26. 4. klasse til Trelleborg

Mandag d. 30. 6. klasse til Bornholm
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