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Den store konvolut
Så skulle den store konvolut være nået ud i jeres postkasser. Og i den er
der 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 parkeringspladsen eller send dem med posten.

Og Overskolens blåregn blomstrer så smukt

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.

Efterlysninger
Kasketter
Filip fra 1. klasse savner stadig sin kasket, som han mistede 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.
Og så har Noah fra 1. klasse også mistet sin kasket for nogen tid siden.
Den er mørkeblå med en orange puma på, og hvis du finder den, modtages
den også gerne af
Peter på kontoret

Annoncer

Barnepasser søges
Vi søger en sød dame eller mand, der vil passe vores lille Hugo to dage
om ugen fra ca. 9.00-14.00 hos os i Albertslund eller i andet hjem.
Hugo, der har fået en plads i vuggestuen fra 1. november, er 1 år
gammel og fjerde barn. Der må gerne være andre børn, og han er ikke
bange for dyr:)
Kærlig hilsen fra Ina
Tlf. 25 46 30 02

Bolig søges
Sofia fra 5 klasse og jeg vil gerne lidt tættere på skolen end Indre Nørrebro. 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

Kalenderen
Juni
Onsdag

d. 1.

8. klasse rejser til Lapland

Fredag

d. 3.

6. klasse hjem fra Bornholm
3. klasse sommerfest i eurytmisalen

Mandag

d. 6.

Brombærhuset – forældremøde for store børn
Voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 7.

Musikmatiné 4. klasse kl. 16.30
7. klasse møde for elever og forældre om børn/unge
og sociale medier kl. 19.00

Onsdag

d. 8.

Repræsentantskabsmøde kl. 19.00-21.00

Fredag

d. 10.

1. klasse sommerfest kl. 16.00
2. klasse sommerfest
7. klasse sommermiddag i eurytmisalen kl. 16.30

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





