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Store konvolut er udsendt
Så er den store konvolut pakket og sendt med posten (tirsdag).
Det betyder, at med den nuværende udbringningshastighed (eller
mangel på samme), skulle konvolutterne begynder dukke op hos jer i
dag (fredag) og mandag/tirsdag/onsdag i næste uge.
Det vil sige, at der kun er en uge til blanketterne skal afleveres til
skolen, så lad være med at sende dem med posten! Aflever dem på
kontoret eller i postkassen oppe ved indgangen.
Der er indmeldelse til SFO og Klub til dem, der har børn på de
klassetrin, og der er ansøgning om fripladsstøtte til dem, der har
børn i kommende børnehaveklasse til kommende 10. klasse. HUSK
en kopi af årsopgørelse fra SKAT 2017. Og så er der den nye – rigtige – samtykkeerklæring, som I bedes underskrive og aflevere, og så
skulle det være klaret.
Og det hele skal være afleveret til mig eller skolens postkasse
senest

onsdag den 13. juni

Grundlovsdag
Den 5. juni var i 2016 en søndag og i 2017 var det pinsedag, så
det er nogle år siden, vi har oplevet Grundlovsdag som en fridag. Men på tirsdag er det en skolefridag, og det betyder, at
skolen, SFO'en, Klubben og børnehaven alle er lukkede denne
dag.

Vor bogholder meddeler:
Kære forældre
Med juni måneds opkrævning bliver følgende klasser opkrævet
ekstra for:
Bh.kl.-2.klasse: tur i cirkus med kr. 56,00
8. klasse aconto for Laplandsrejsen med kr. 2.500,00 – hvis der
kommer en rest, bliver der opkrævet i juli måned
11. klasse restafregning for rejsen til Frankrig med kr. 2.000,00
12. klasse restafregning for kulturrejsen med kr. 4.300,00

Kalenderen
Maj
Mandag

d. 28.

6. klasse til Bornholm

Onsdag

d. 30.

4. klasse musikaften kl. 16.30

Torsdag

d. 31.

Audonicons bogbus kommer kl. 14.00
Juni

Fredag

d. 1.

6. klasse kommer hjem fra Bornholm

Mandag

d. 4.

7. kl. på krydstogt med ”Fylla”

Tirsdag

d. 5.

4. klasse til Trelleborg
Grundlovsdag - fridag

Onsdag

d. 6.

3. klasse musikaften kl. 16.30

Torsdag

d. 7.

4. klasse hjem fra Trelleborg

Fredag

d. 8.

7. kl. kommer hjem krydstogt med ”Fylla”

Mandag

d. 11.

Kommende 1. kl. forældremøde kl. 18.00-19.30

Fredag

d. 15.

Sommerfest kl. 17.00

Mandag

d. 18.

Elisabeths sommerafslutning kl. 19.00

Fredag

d. 22.

Sidste skoledag inden sommerferien

Musiktilmeldinger
Alle forældre i 2.-11. klasse har nu fået tilsendt årets musiktilmeldingsseddel på mail og musiktilmeldingen kan også hentes
her:
http://www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/Musik.pdf
Husk at den skal gemmes på din computer for at virke.
Der mangler endnu nogle tilmeldinger. Hent en blanket på nettet
eller kom ind og hent en på kontoret, så vi kan få alle med. Det
er så vigtigt!!

Kære Forældre,

Vi har desværre været nødsaget til, at lave nogle ændringer til
den allerede udsendte oversigt over Cafétjanser. Datoerne er de samme, men der er
lavet en ny klassefordeling. Oversigten gælder for resten af skoleåret. Noter venligst i
kalenderen, hvornår det er jeres barn/børns klasses tur til at have Café.

Herunder kan I se den nye fordeling:

Alle klasser har én Cafétjans i løbet af skoleåret, hvor det er forældrenes indsats, der bærer opgaven.
Det forventes, at alle forældre på den ene eller anden måde kan bidrage til opgaven.
Skoleforeningen tager kontakt til klassens praktisk valgte forældrerepræsentant med nærmere
oplysning om alt det praktiske.
På forhånd tak for jeres gode indsats og hjælp.
Venlig hilsen Skoleforeningen

Sælg dit eget håndværk i

Butikken
Under Kastanjen

Butikken
Under Kastanjen

Du er velkommen til at sælge dine varer fra butikken.
- Varerne skal have et udtalt håndværksmæssigt præg
- Butikken er uden ansvar for disse.
- For at kunne få en plads i butikken, skal du betale 10%
af din omsætning.
- Afregn direkte på butikkens bankkonto: 8401 1513938.
- Der kan ikke foregå betaling til butikken, men der
skal afregnes til din egen bankkonto via MobilePay.
- For at sikre en vis fornyelse i sortimentet, skal varer
der handles udskiftes efter 2-3 måneder.
Kom ned i butikken i åbningstiden eller kontakt os på:
butikken.u.kastanjen@gmail.com
Vi glæder os til modtage mange skønne ting!

Butikken
Under Kastanjen

