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Igen i år siger vi tusind tak for en 
virkelig produktiv og utrolig hyggelig 
plante- og forårsoprydningsdag.

Til trods for regnvejret mødte I forældre op til dagen 
med højt humør og med gåpåmod! 

Både børn og voksne nyder alt det fine arbejde, der blev 
lavet. Endnu engang tak til Jer som på den måde støtter 
op om at gøre skolen til et endnu bedre sted at være. 

Med venlig Hilsen 
Marchel og Skoleforeningen

Kære alle
F R A  S K O L E F O R E N I N G E N

Se billeder fra dagen på næste 
side!

Også en STOR TAK til  
1. og 7. klasse som sørgede  

for dejlig mad og kager  
til os i cafeen.

BONUSINFO: 8 tons plantejord, 3 tons grus, 210 m2 rullegræs, ca. 500 planter, ca. 100 
meter lærketræ og en masse energi blev der brugt til Plantedagen den 27. april 2019!
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ÅBENT HUS
LØRDAG DEN 11. MAJ 2019

10.00-14.00

Elevoptræden

Udstilling i klasserne

Udstilling af overskolens arbejder

Lærere er til stede i klasserne

Caféen er åben hele dagen

Butikken Under Kastanjen har åben 

Forestilling i salen

Dans om Majstangen

Foråret er kommet og dermed  
vores årlige Majfest/Åbent Hus.

Vi håber, at I har lyst og tid  
til at komme og fejre  

foråret sammen med os.

Vi glæder os  
til at se Jer



Kalenderen

Marchel minder om:
- at der er klasseklargøring mandag d. 24 juni og tirsdag d. 25 
juni. Dette gælder alle klasser. Efter d. 25 juni skal alle klasser være
klar, dvs. rengøring samt maling skal være færdig. Klasserne vil blive
låst af efter den 25. juni, så alle kan holde en god sommer.

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. Rollespil i Hareskoven
Overskolekoncert kl. 16.00 for 8. til 12. klasse

Mandag d. 20. 7. klasse forældremøde kl. 18.00
Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 24. 5. klasse fest/overnatning i Klubben



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
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