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12. klasse spiller

Det andet hold
et skuespil af Line Knutzon

Et absurd ungdomsstykke om 11 unge mennesker, som er blevet sorteret 
fra og sendt på Vadmands Ungdomsophold i troen på, at de har fået en 
chance til, som nye og velfungerende mennesker – men institutionen har 
andre planer med dem!

Spilles for alle interesserede onsdag den 10. juni kl. 19.00

    

Klasseklargøring
I ugen efter skoleafslutningen (uge 26) skal der ryddes op og gøres klar i 
klasserne. Det er en del af det at være på skolen, at forældrene deltager i 
(også) det arbejde. Alle forventes at deltage.
Klargøringen finder sted på dagene søndag 21. juni, mandag 22. juni, 
tirsdag 23. juni og lørdag 27. juni, hvor Marchel (tlf. 28 76 66 61) vil 
være der og hjælpe, hvor han kan.
Ved et møde i går (onsdag) har jeres klasserepræsentanter fået udleve-
ret arbejdsopgavefordelingsskemaer, mailadresser på jer og andet 
materiale, som I kan bruge til at organisere arbejdet.

  STORE KONVOLUT 
Det går fint med at få tilmeldingerne ind – just keep them coming! Fristen 
for at aflevere er næste fredag den 12. juni. Vigtigt for indmeldelser til 
SFO og klub – meget vigtigt for ansøgninger om fripladsstøtte (HUSK kopi 
af årsopgørelse 2014 fra SKAT).

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.



I aften kl. 19.30:

MISO

Michael Skolens Orkester
af forældre, lærere, elever 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
Juni

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

Tirsdag d. 9. 4. klasse Musikcafé kl. 17.00

Onsdag d. 10. 12. klasse spiller ”Det andet hold” kl. 19.00

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

Mandag d. 15. Elisabeths sommerafslutning

Onsdag d. 17. Sommerfest kl. 17.00

Fredag d. 19. 8. klasse klassesammenkomst kl. 17.00-ca. 19.30

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

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

mailto:camilla.thuv@gmail.com

	Juni
	August

