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Indsamling
Kære alle elever og forældre

Vores alle sammens Lobsang skal rejse på 
ferie til Tibet til sin familie denne sommer. 
De fleste af os kender Lobsang. Han har en 
helt vidunderlig måde at præge os/vores 
børn og hele skolen på. Hans altid 
nærværende, kærlige, kompetente og blide 
væsen, glæder os helt ind i vores midte. 
Ikke mindst med sin legendariske Lobsang-
suppe.
Som en tak til ham og hele hans bagland vil vi gerne opfordre til en indsam-
ling til en gave til Lobsangs familie i Tibet. Det kunne være til en ko eller 
et par geder, som vil være til stor glæde og hjælp til hele hans familie. 
Hvis I gerne vil donere nogle penge til dette formål, kan I  aflevere 
donationen til Solveig og Henriette i børnehaveklassen eller til Peter på 
kontoret. 
Som tak vil Lobsang gerne – på et tidspunkt efter sommerferien - holde et 
foredrag for jer om Tibet og hans fantastiske livshistorie der.

Kærlig hilsen

Solveig og Henriette
Børnehaveklassen

    

Musiktilmeldingerne
Vi har fået en del ind, men vi er et godt stykke fra målet, så 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 musikunder-
visning.



Rudolf Steinerlæreruddannelsen
i København

Sophia
Bliv Steinerlærer

og/eller fordyb dig i antroposofien og 
waldorfpædagogikken

Uddannelsen er 3 årig. Der undervises fortrinsvis på

Vidar Skolen i Gentofte ca. hver 3. uge (fredag kl. 17-20.30

og lørdag kl. 9-17), 2 gange 5 dage i hhv efterårsferie og

sommerferie samt 3 sammenhængende dage ved

studiestart og op til påskeugen.

Nyt hold begynder primo september 2015

Yderligere oplysninger:

Mail kontoret@steinerseminariet.dk www.steinerseminariet.dk

Lise Austad 2361 3939 mail: liseaustad@yahoo.dk

Jørgen Bækkeskov 5538 7773 / 2878 2871 Mail: j.baekkeskov@hotmail.co 

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

Rengøringsjob i Brombærhuset

Brombærhuset søger en til at gøre rent 6 timer hver fredag. Arbejdet 
omfatter rengøring af tre stuer og rengøring af toiletter og gangarealer.

Det er måske noget for en elev i Overskolen. Hvis du er interesseret i 
jobbet så kontakt Brombærhuset Lisa Sofia 27 12 13 98. 
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Kalenderen
Maj

Fredag d. 8. Studiegruppe kl. 14.00 i Eurytmisalen
12. klasse kommer hjem fra Italien

Lørdag d. 9. MAJFEST

Mandag d. 11. Fodboldturnering Overskolen

Tirsdag d. 12. 6. klasse i teateret

Onsdag d. 13. 4. kl.-8. kl. rollespil på Gisselfeld Eng, Hareskoven

Torsdag
Fredag

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

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

Tirsdag d. 19. Forældremøde for kommende børnehaveklasse

Onsdag d. 20. 3. og 4. kl. forældremøde med Tomas Johansen
Musikaften kl. 19.00

Fredag d. 22. Studiegruppe kl. 14.00 i Eurytmisalen

Mandag d. 25. Fridag – 2. Pinsedag

Torsdag d. 28. 4. klasse på vikingetur 3 dage

Juni

Mandag d. 1. 6. kl. rejser til Bornholm

Tirsdag d. 2. 5. klasse på tur
Skoleforeningen kl. 19.00

Onsdag d. 3. 5. klasse på tur
3. klasse Musikcaéfe kl. 17.00

Torsdag d. 4. 5. klasse på tur
4. klasse på tur

Fredag d. 5. Grundlovsdag – fridag
6. kl. kommer hjem fra Bornholm

Fredag d. 12. Sommerfest i børnehaveklassen

Mandag d. 15. Elisabeths sommerafslutning

Onsdag d. 17. Sommerfest

Lørdag d. 20. 8.45 til ca. 13.00 - Sidste skoledag før sommerferien

August

Mandag d. 10. Første skoledag efter sommerferien
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