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Musiktilmeldingerne
Nu har vi fået rigtig mange musiktilmeldinger ind – og tusind tak for det!
Men vi mangler jo lige de sidste. Kom nu med dem! Hvis du synes det er lidt 
pinligt at komme (for sent) ind på kontoret med musiktilmeldingen, så kast 
den i postkassen oppe ved parkeringspladsen. Når bare vi får dem alle-
sammen;-)

Fra bogholderiet

Vor bogholder beder meddele, at

11. kl. opkræves kr. 1.800 – restafregning for rejsen til Frankrig.

2. kl. skulle have været opkrævet kr. 100,00 for bustur pr. 1. juni. 
Desværre kom denne opkrævning ikke med, men trækkes derfor med 
skolepengene for juli måned.

Sommerferieaktiviteter i Herlev og Ballerup

Vi har fået de små foldere om sommerferieaktiviteterne i hhv. Herlev og 
Ballerup kommuner. De kan som vanligt hentes hos Peter på kontoret.

  STORE KONVOLUT 
I løbet af næste uge vil I alle modtage den Store Konvolut, hvor I kan 
tilmelde jeres børn til SFO og Klub og søge om Fripladstilskud. Alle tre 
ting skal gøres hvert år. Følg instruktioner i det brev, der følger med, og 
overhold afleveringsfristen (det er den 12. juni). Det er MEGET VIGTIGT 
for hele skolens drift.

    

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



MISO

Michael Skolens Orkester
af forældre, lærere og tidligere elever

spiller værker af:

Rachmaninoff
Piazolla
Pachelbel
Purcell
Klezmer

Torsdag den 4. juni 2015 kl. 19.30

i

Bagsværd Kirke
Taxvej 14-16, 2880 Bagsværd



Kalenderen
Maj

Fredag d. 22. Studiegruppe kl. 14.00 i Eurytmisalen

Mandag d. 25. Fridag – 2. Pinsedag

Onsdag d. 27. Repræsentantskabsmøde  kl. 19.00-21.00

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

Fredag d. 29. 8. klasse rejser til Lapland

Juni

Mandag d. 1.
6. kl. rejser til Bornholm
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

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

Onsdag d. 3. 5. klasse på tur
3. klasse Musikcafé 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

Mandag d. 8. 8. klasse kommer hjem fra Lapland

Fredag d. 12. Sommerfest i børnehaveklassen
3. klasse afslutningsfest i SFO

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

Bolig søges

Vi er en familie på fem som søger bolig til leje fra juli/august 2015. Vi 
flytter fra Norge til sommeren og vores børn skal starte i Michael Skolen i 
august. Vi søger en lejlighed eller et hus i Herlev/Ballerup/storkøbenhavn 
med mindst fire værelser. Kontakt Camilla på mail:

camilla.thuv@gmail.com eller på tel.: 0047 46382090.
Kærlig hilsen Camilla og Christoph
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