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Det er tid til

Musiktilmeldinger
Nu er tilmeldinger til instrumentalundervisningen næste skoleår sendt ud
på mail (som pdf-dokument) og delt ud i klasserne på godt, gammeldags
papir. Det er eleverne i 2. til 11. klasse (kommende 3. til 12. kl.), der skal
meldes til, og vejledningen til at gøre det er også mailet ud og står på
bagsiden af papirstilmeldingsblanketterne. I kan selvfølgelig også hente
musiktilmeldinger på kontoret. Tilmeldingerne skal være afleveret/sendt
til kontoret senest mandag den 23. maj – men I må meget gerne komme
med dem før, siger
Peter på kontoret

Vigtigt

Efterladte cykler fjernes
Der står en del cykler på parkeringspladsen, som ser ud til at være
parkeret der permanent. De efterladte cykler optager en stor del af den
parkeringsplads, som eleverne skal bruge til deres cykler.
Derfor vil de cykler, som står på parkeringspladsen tirsdag (den 17. maj)
morgen kl. 6.30 blive markeret med strips, og de markerede cykler, der
står der endnu onsdag den 25. maj vil blive fjernet.

Skolens bestyrelse
I forbindelse med skolens generalforsamlingen ultimo april blev der
ændret i bestyrelsen, således at Michael skolens bestyrelse 2016-17 nu
ser ud som følger:
Sofie Bay-Petersen – formand - 2247 0323 - sofie@sandudvalg.dk
Tue Mathiasen – næstformand - 2614 1746 - juneogtue@gmail.com
Jeannette Dedichen - 2890 3979 - dedichen@privat.dk
Mikala Ridley - 6064 6415 - mikalaridley@hotmail.com
Jens Kjær - 2537 9872 - jkc@togk.dk
Rikke Lauth - 2320 0012 - rikkelauth@gmail.com
Hedvig Reuss - 3880 5525 - hkmreuss@privat.dk
Nathan Billig - suppleant - 6081 1314 - honeybees@mail.dk
Irdi Renaberg - suppleant - 5339 4026 - irdi_renaberg@hotmail.com

Det er på fredag den 20. maj

Sophia Seminariet inviterer til
fredagsforedrag den 20. maj kl. 17.00
på Vidar Skolen, Brogårdsvej 61 Gentofte
ved seminarielærer Ove Frankel
” Samfundsøkonomi iflg. Steiner”

Fundet
Denne smukke Pashmina er blevet fundet ovre ved
SFO'en gang i sidste uge (eller måske før).
Hvis der er nogen, der savner den, kan den hentes
hos
Peter på kontoret

Efterlysning
Mikael fra 4. klasse savner en sort Nokia telefon. Det er ikke en
smartphone men en ”stenaldermodel” kalder børnene den. Og så efterlyser
vi et par Ray-Ban solbriller, som en elev glemte i salen i ugens løb. Hvis du
har fundet nogen af disse ting, så bring dem hen til
Peter på kontoret

FolkCamp samkørsel
Der er flere fra skolen, som har tilmeldt sig FolkCamp 2016, som afvikles i
dagene 26. juni til 2. juli. Forælder Steen Jørgensen har børn som skal
med, og han foreslår samkørsel til arrangementet. Hvis du/I skal med til
FolkCamp, så kontakt Steen på tlf. 24 24 89 94, så I kan dele biler og
udgifter til at komme frem og tilbage.

Kalenderen
MAJ
Tirsdag

d. 17.

3. klasse på Frilandsmuseet
1. klasse forældremøde kl. 18.30

Onsdag

d. 18.

3. klasse forældremøde
Kommende børnehaveklasse forældremøde kl. 19.00

Torsdag

d. 19.

MISO-orkester sæsonafslutning kl. 19.00

Lørdag

d. 21.

MAJFEST – Åbent hus på skolen og i Brombærhuset

Tirsdag

d. 24.

4. klasse til Trelleborg
Musikmatiné kl. 16.30

Onsdag

d. 25.

4. klasse til Trelleborg

Torsdag

d. 26.

4. klasse til Trelleborg
Kommende Bh.kl. forældre-børn eftermiddag kl. 15.30

Mandag

d. 30.

6. klasse til Bornholm

Juni
Onsdag

d. 1.

8. klasse rejser til Lapland

Fredag

d. 3.

6. klasse hjem fra Bornholm

Mandag

d. 6.

Brombærhuset – forældremøde for store børn
Voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 7.

Musikmatiné 4. klasse kl. 16.30

Onsdag

d. 8.

Repræsentantskabsmøde kl. 19.00-21.00

Mandag

d. 13.

8. klasse kommer hjem fra Lapland

Tirsdag

d. 14.

Musikmatiné 3. klasse kl. 16.30

Fredag

d. 17.

Afslutning i Brombærhuset
SOMMERFEST

Mandag

d. 20.

Elisabeths afslutning

Onsdag

d. 22.

Sidste skoledag før sommerferien

August
Tirsdag

d. 9.

Første skoledag efter sommerferien

