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Vigtigt

Efterladte cykler samlet og markeret
De cykler, der var efterladt på parkeringspladsen tirsdag morgen, er nu 
samlet sammen og markeret.
I kan hente efterladte cykler frem til på onsdag den 25. maj, hvorefter de 
uafhentede cykler vil blive fjernet helt.

Det er tid til

Musiktilmeldinger
Der er heldigvis kommet mange tilmeldinger til instrumentalundervisningen 
for næste skoleår ind. Men der mangler endnu en del. Husk at fristen for 
at aflevere er på mandag den 23. maj. Hvis du mangler et skema kan det 
fås hos

Peter på kontoret

Sommerferieaktiviteter
Så har vi fået de små foldere om sommerferieaktiviteterne i Herlev 
kommune og aktiviteterne i Ballerup Kommune. De kan som sædvanlig fås 
ved henvendelse til

Peter på kontoret

Audonicons Bogbus besøger skolen

Audonicons Bogsalg har en Bogbus, som kører rundt i landet – især til 
Steinerskoler.
Vi kommer og besøger jeres skole onsdag den 25. maj kl. 12.00 kl. - 
16.30, så I kan se noget af den (antroposofiske) litteratur, der findes. 
Børnehaveforældre kan også finde bøger om små børn og børnebøger.

Venlig hilsen  Audonicons Bogsalg



Vor bogholder beder meddele, at der

Med skolepengene m.m., der opkræves pr. 1. juni tillige er påført 
opkrævning for øvrige ydelser:

2. klasse: Sikker Stavning 2 med kr. 74,00
3. klasse: Frilandsmuseet med kr. 40,00
4. klasse: Trelleborg med kr. 550,00
8. klasse: Laplandstur med kr. 2.300,00
11. klasse: Frankrigstur, rest med kr. 2.200,00

Det er i dag, 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”

Annoncer

Købes: Vandreudstyr

Hvis der er nogen på skolen, der har vandreudstyr til Laplandstur 
til salg i god stand og god kvalitet - soveposer, liggeunderlag, 
vind- og vandtæt jakke, vandrebukser med zipoff ben og 
lignende - alt i størrelse small/medium, kontakt venligst Maj, 
mor til Juliane og Madeleine i 8. klasse. Tlf 27 12 71 02.

Sælges: kolonihave

Der er en kolonihave til salg i haveforeningen Rytterhaven, 
Gl. Klausdalsbrovej 575,  2730 Herlev (det er 10 minutters gang 
fra Michael Skolen). Det er have nr. 42. Pris: 395.000 kr.

Interesserede kan kontakte Allan Hansen på tlf. 60 64 57 85



Kalenderen
MAJ

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

Fredag d. 10. 1. klasse sommerfest kl. 16.00

Mandag d. 13. 8. klasse kommer hjem fra Lapland
12. klasse skuespil - aften

Tirsdag d. 14. 12. klasse skuespil – dag og aften
Musikmatiné 3. klasse kl. 16.30

Onsdag d. 15. 12. klasse skuespil - dag

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
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