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Majfest 2017
Optræden i salen
Kl. 10.30 - Velkomst
4. klasse - sang-recitation
2. klasse - lille spil "Frans"
10. klasse - tysk recitation
5. klasse - sang
Kl. 12.00 - fælles sang/dans ved Majstangen
Kl. 13.00 - elevoptræden
3. klasse - sang og fløjte
6. klasse - tysk og dansk
recitation
7. klasse - recitation
6. og 7. klasse - sang

Musiktilmelding
Alle forældre i 3.-11. klasse har nu fået tilsendt årets musiktilmeldingsseddel på mail! Vi har lavet en tilmeldings-fil, som I kan lægge på
computerens skrivebord. Derfra kan I åbne den, skrive navne ind, sætte X
i felterne og gemme den udfyldte fil på skrivebordet. Så kan I lave en mail
til mig (mail@michaelskolen.dk) og sende musiktilmeldingen som en
vedhæftet fil. Smart ikk'?!!
Musiktilmeldingen kan hentes her:
http://www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/Musik.pdf
Husk at den skal gemmes på din computer for at virke.

For børn og unge i Herlev Kommune

Sommerferieaktiviteter
Så er den lille folder med sommerferieaktiviteterne i Herlev Kommune
kommet, og I kan som sædvanlig hente en hos
Peter på kontoret

Sommerfesten flytter
På grund af sammenfald af en række arrangementer, og der er rigtig
mange af dem i de sidste skoledage i år, er det blevet besluttet at skolens
Sommerfest i år afholdes tirsdag den 20. juni kl. 17.00.

Ugle ørenringe hentet
Disse fine, små ugle ørenringe blev hentet af en
pige fra 1. klasse i går, og hun var rigtig glad for,
at de blev fundet og bragt ind til
Peter på kontoret

Kalenderen
Maj
Torsdag

d. 18.

9. klasse kommer hjem fra Sverige
12. klasse kommer hjem fra Italien

Fredag

d. 19.

9. klasse på Christiansborg

Lørdag

d. 20.

MAJFEST kl. 10.00-14.00

Mandag

d. 22.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 23.

1. klasse forældremøde kl. 19.00
8. klasse i biografen

Onsdag

d. 24.

4. - 8. kl. rollespil i Hareskoven

Mandag

d. 29.

6. klasse rejser til Bornholm
7. klasse på Hærvejen

d. 30.

8. klasse besøger Toms
4. klasse musikaften kl. 16.30-18.00
3. klasse forældremøde kl. 19.00

Tirsdag

Juni
Torsdag

d. 1.

7. klasse hjem fra Hærvejen
8. klasse rejser til Lapland

Onsdag

d. 7.

Repræsentantskabsmøde

Fredag

d. 9.

2. klasse sommerfest
Kommende Bh.kl. På besøg 15.30-17.00

Mandag

d. 12.

8. klasse kommer hjem fra Lapland

Tirsdag

d. 13.

4. klasse på Trelleborg
3. klasse musikaften kl. 17.00

Fredag

d. 16.

Bh.kl. Sommerafslutning i eurytmisalen 17-19

Tirsdag

d. 20.

Skolens sommerfest kl. 17.00

Torsdag

d. 22.

Sidste skoledag inden sommerferien

