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Børnenes Kontor – Beklædningshjælp

Sommerferieaktiviteter

i Ballerup kommune

Marchel minder om:
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Rudolf Steiners mysteriedramaer 

 

 

 

Med sine mysteriedramaer forsøgte Rudolf Steiner i en kunstnerisk, 

dramatisk form at beskrive enkelte konkrete menneskers indvielsesvej. 
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Kalenderen
April

Mandag d. 29. Generalforsamling Michael Skolen – kl. 19.00

Maj

Mandag d. 6.
8. klasse – Blå mandag
Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag d. 7. Musikaften kl. 16.30

Onsdag d. 8.

7. klasse på TOMs
12. klasse kommer hjem fra Italien
Musikaften kl. 16.30
Skoleforeningsmøde

Lørdag d. 11

Tirsdag d. 14. 1. klasse forældremøde

Mandag
Onsdag

d. 13.
d. 15.

4. klasse til Trelleborg

Torsdag d. 16. Overskolekoncert kl. 16.00 for 8. til 12. klasse

Mandag d. 20. 7. klasse forældremøde kl. 18.00



Bliv frivillig i 

Butikken 

Under Kastanjen
Ideen med Butikken under Kastanjen er at give forældre, elever, lærere og øvrige med 
tilhørsforhold på Michael Skolen en nem tilgang til økologiske og biodynamiske dagligvarer.
Butikken drives ved frivilligt arbejde af forældre, lærere og tidligere forældre på skolen. 
Den har eksisteret siden julebasaren 2006, hvor den havde første åbningsdag.

Butikken Under Kastanjen sælger blandt andet:

Helios helsekostvarer
Aurion mel og gryn
Lækre postejer fra Mølle Skovly
Weleda kosmetik
Et udvalg fra Mercurius
Sonett rengøringsmidler
Hjemmelavet legetøj og håndarbejde
Postkort
Et stort udvalg af farver
Eurytmisko

Der er masse af opgaver man kan være med til, så du 
kan vælge de opgaver der passer ind i dit liv og din hverdag:

Pakke varer ud

Slæbe varer ned

Tømme skrald

Støvsuge

Støve af

Ordne brød-bestillinger

Status 

Hovedrengøring

Vagter i butikken morgen eller eftermiddag

Vagter i butikken på arbejdsdage, til lørdagsskoler og fester

Generel oprydning

Kontakt: butikken.u.kastanjen@gmail.com hvis du vil melde dig som frivillig eller hvis du bare vil vide mere.

Butikken 
Under Kastanjen


