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Musiktilmeldinger
Så er det blevet tid til valg af instrument og undervisningsform til næste 
skoleårs musikundervisning. Det er kommende 3. til kommende 12. klasser, 
der skal vælge instrument og undervisningsform. Det hele er udførligt 
forklaret i følgebrevet til musiktilmeldingsblanketten.
Som tidligere år gør vores system, at der bliver sendt et brev per elev, så 
nogle familier får flere breve. Til gengæld sparer vi så lidt på portoen ved 
at sende brevene ud som B-post. Derfor kan vi kun sige, at I modtager 
musiktilmeldingsbrevet i løbet af næste uge (uge 18). Vi skal have de 
udfyldte musiktilmeldingsblanketter senest

Onsdag den 13. maj
Det er meget vigtigt af hensyn til planlægningen af næste års 
musikundervisning, at I afleverer til tiden.

    

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

Efterlysning

Herman fra 7. klasse savner sin klarinet, som ligger i en almin-
delig klarinetkasse med en navneseddel på.

Hvis du har fået den med hjem ved en fejltagelse eller du finder 
den et sted her på skolen, så kom over til Peter på kontoret 
med den.

mailto:camilla.thuv@gmail.com


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

Onsdag den 6. maj til

Peter på kontoret

Studiegruppe om skrifter af Rudolf Steiner

Der er studiegruppe om et skrift af Rudolf Steiner på fredagene 24. april, 
8. maj og 22. maj kl. 14.00-15.30. Det vil sige at næste gang er i morgen, 
fredag. Vi har fået lov at studere i eurytmisalen ;o) 
Kopier udleveres på stedet. Alle er velkomne.

Venlig hilsen

Maria Watzenig og Helle Vivan Uglebjerg

    

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

mailto:mail@michaelskolen.dk


Kalenderen
April

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

Fredag d. 24. Studiegruppe kl. 14.00 i Eurytmisalen

Mandag d. 27. 6. klasse cyklistprøve

Fredag d. 30. 6. kl. forældremøde kl. 18-19 Kristensamfundet om 
konfirmation. Kl. 19-21 forældremøde

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. MAJFEST

Tirsdag d. 12. 6. klasse i teateret

Torsdag
Fredag

d. 14.
d. 15. Fridage – Kr. Himmelfart

Mandag d. 18. Forældremøde kommende 1. klasse (Bh.kl.) kl. 18.30

Onsdag d. 20. Musikaften kl. 19.00

Mandag d. 25. Fridag – 2. Pinsedag
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