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Den store konvolut
Så er den store konvolut sendt ud (som B-post, så I modtager brevet i 
løbet af næste uge), med oplysningssedler, tilmeldingsskemaer til SFO og 
Klub (man skal tilmeldes SFO og Klub hvert (skole-)år) og ansøgningsskema 
om Fripladsstøtte (HUSK kopi af årsopgørelse 2015 fra SKAT).
Fristen for at aflevere er mandag den 13. juni og alle skemaer skal 
afleveres på papir. Vi accepterer ikke indscannede dokumenter. Aflever 
skemaerne på kontoret, læg dem i skolens postkasse oppe ved parkerings-
pladsen eller send dem med posten.

Musiktilmeldinger
Der mangler endnu nogle tilmeldinger til musikundervisningen. Skynd jer 
hen til Peter på kontoret med de sidste, så musiklærerne kan komme til at 
planlægge næste skoleårs musikundervisning.

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



Efterlysning

Kasket
Filip fra 1. klasse mistede sin kasket for nogle uger siden. Hvis du finder en 
sort, grøn og hvid kasket med tegneseriefigurerne Finn og Jack på fronten 
af kasketten, så bring den over til

Peter på kontoret

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. Klaus-
dalsbrovej 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

Bolig søges

Sofia fra 5 klasse og jeg vil gerne lidt tættere på skolen end Indre Nør-
rebro. Leje af etage i hus / kolonihave el.lign. ønskes.

Håber en af jer kan hjælpe / kender nogen etc ..Vi har kat :) 

Henvendelse til Mikkeline Gudmand-Høyer

tlf. 22 95 88 82 mail: mikkelinegh@gmail.com

mailto:mikkelinegh@gmail.com


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

Fredag d. 27. 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 elevafslutning kl. 19.00

Onsdag d. 22. Sidste skoledag før sommerferien

August

Tirsdag d. 9. Første skoledag efter sommerferien
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