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Tak for Forårsoprydningsdagen
Kære Forældre
"Forårsoprydningsdagen" lørdag den 18. april blev en vellykket dag med sol
fra en skyfri himmel og masser af gode arbejdsopgaver, der blev færdiggjort.
Følgende opgaver blev løst:
Vandtrappen, pilemarken, oprydning af hytter og huler, oprydning i busk og
krat rundt om bygningerne, maling af tagudhæng på første bygning, maling
af det sorte træværk ved butikken og ved rosenbedet mod parkeringspladsen, udvendig maling af branddørene til begge sale, oliering af alle
borde/bænkesæt, oliering af terrassetrappen, oliering af terrasse ved
Lupinen, cykelstativerne blev flyttet, vinteroprydning i plantekasserne ved
alle klasser, kørsel til genbrugspladsen, samt hentning af kompostjord,
maling af cirkellabyrinten, hinkerude og osten og ikke mindst det hvide
hegn omkring urtehaven.
Det er til stor glæde for vores børn, at skolen bliver smukkere, men det
betyder også noget, at børnene oplever, at deres forældre lægger noget
arbejde der, hvor de (børnene, altså) har deres hverdag;-)
En stor tak til de mange flittige hænder (også dem i cafeen), som har
hjulpet med at gøre denne dag til en succes.
Venlig hilsen - Annika / Skoleforeningen





Musiktilmeldingerne
Til næste års musikundervisning er nu sendt ud til alle fra 2. til 11. klasse.
Husk den meget vigtige frist for indlevering af tilmeldingsblanketterne er
Onsdag den 13. maj
Det er meget vigtigt af hensyn til planlægningen af næste års musikundervisning.

Angående sommerferien
Der er sikkert mange, som planlægger deres sommerferie nu, så derfor iler
vi med at minde om, at sidste skoledag inden sommerferien er en lørdag!
Det er lørdag den 20. juni, at vi siger god sommerferie til hinanden og
ikke mindst den dag, alle eleverne siger farvel til 12. klasse med taler, sang
og blomsterespalier.

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
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. Kontakt Camilla på mail:
camilla.thuv@gmail.com eller på tel.: 0047 46382090.
Kærlig hilsen Camilla og Christoph
Bolig søges
Vi er en familie på snart seks mennesker, der leder efter et hus,
kolonihavehus, lejlighed med adgang til have tæt på skolen. Det vigtigste
for os er at have adgang til have. Maks. husleje 10.000 kr.
Vi har også mulighed for at bytte vores lejlighed på 2. sal i Brønshøj på
90 kvm. Med venlig hilsen Ina og Lasse tlf. 28 56 57 59 eller 25 46 30 02

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

Torsdag

d. 7.

MISO-orkester øver kl. 19.30

Fredag

d. 8.

Studiegruppe kl. 14.00 i Eurytmisalen
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

Fredag

d. 22.

Studiegruppe kl. 14.00 i Eurytmisalen

Mandag

d. 25.

Fridag – 2. Pinsedag

