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Arbejdsglæde og bedre mails
Tusind tak til Thomas Uhrskov for en meget underholdende aften
og tak til skoleforeningen for den fine gave til de fremmødte 
forældre og lærere.
Blandt meget andet gav Thomas Uhrskov i foredraget os nogle 
fine redskaber til fremtidige skriftlige korrespondancer.
Fremmødet til arrangementet viste, at vi ikke har været gode 
nok til at kommunikere vores budskab ud. Der kom 100 ud af de
godt 300 mulige forældre og ca. 60 havde meldt afbud.
Hvad kan vi gøre i fremtiden for at få flere til at deltage ved 
lignende arrangementer?

Vigtigt

Samtykkeerklæringer

Der er nu per brev sendt samtykkeerklæringsskemaer ud til alle 
forældrene i Bh.kl., 2., 4., 5., 6., 7. og 8. klasse. Som der står i 
brevet, er det meget vigtigt for os alle, at vi får de underskrevne
erklæringer fra alle – og vi skal have dem alle inden midten af 
maj. Fristen for at aflevere skemaerne er sat til mandag den 7. 
maj. Tak for hjælpen.

Trafikken på parkeringspladsen

Efter nogle farlige episoder i mor-
gentrafikken på parkeringspladsen,
som lykkeligvis ikke resulterede i 
tilskadekomne, skal vi her under-
strege, at der er indkørsel forbudt 
for skolens forældre.

Børnehavens forældre må køre ind 
på p-pladsen, når de afleverer 
deres børn, men skolens forældre 
må sætte deres børn af ved vejen.



I morgen er der:

Forårsoprydningsdag/plantedag
lørdag den 21. april

Med følgende program:

8.45 – 9.00: Morgensang for alle.

9.00 – 12.00: Eleverne har undervisning.

9.00 – 14.00: Plantedag og andre praktiske opgaver/oprydning 
for forældrene. Der vil være maleopgaver, oprydning, plantning 
og beskæring mm. Medbring gerne rosensakse og andet 
haveudstyr, og husk arbejdstøj og handsker. 
Arbejdslister, hvor man kan skrive sig på, bliver sat op på dagen.
Marchel, Ane Hinna Menzer og Camilla Thuv Nielsen vil fordele 
og vejlede.

10.30 – 14.00: Caféen er åben. 2. og 7. klasse har cafétjansen.

Skolebusserne kører til sædvanlig tid

Vi glæder os til at arbejde og hygge sammen!

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

mandag den 30. april til

Peter på kontoret



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 



Det	er	i	dag:	
	

Sophia	Seminariet	
	
	

Inviterer	til	
fredagsforedrag	den	20.	april	kl.	17.00	
ved	seminarielærer	Ove	Frankel		

	
	
 

” Om Gabrielle Münter” 

 
Gabrielle Münter var den eneste kvindelige kunstner i den gruppe af 
kunstnere , der kaldte sig ‘Blaue Reiter’ 
Sammen har kunstnerne fra Blaue Reiter forvandlet vores opfattelse 
af naturen, af farvernes virkninger, af kunstens rolle i samfundet mm. 
Gabrielle Münter var en central og ukonventionel kunstner og virkede 
inspirerende på kunstnerne Kandinsky, Marc og Klee, ligesom de 
virkede inspirerende på hende. Gabrielle Münter er dog forblevet 
mindre berømt end hendes mandlige kolleger  
Foredraget vil vise om det var rimeligt?? og det kan også ses som en 
optakt til forårets store udstilling:  
Louisiana åbner en udstilling med titlen 'Gabrielle Münter’   den 3. 
maj.  
  
 
 
 

 Tid:      Fredag den 20. April 2018 
	 Sted:	 Vidar	Skolens	eurytmisal	 	
	 Èntre:	 Fri	
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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



Sælg dit eget håndværk i 

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 kontakt os på: 
butikken.u.kastanjen@gmail.com 

Vi glæder os til modtage mange skønne ting!

Butikken 
Under Kastanjen

Butikken 
Under Kastanjen
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