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Store konvolut
Skulle være kommet ud til jer allesammen, og jeg har da også fået en del
tilmeldinger og ansøgninger ind. Husk at
det hele skal være afleveret til mig eller skolens postkasse senest på

Tirsdag den 13. juni

Musiktilmeldinger – kom nu!
Vi har ikke fået fra alle endnu

Hent en blanket på nettet
http://www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/Musik.pdf
eller kom ind og hent en på kontoret, så vi kan få alle med.

Dogmefilm bliver til teater

12. klasse spiller

De spiller for skolens forældre, familie, venner og alle interesserede
på onsdag den 14. juni og torsdag den 15. juni kl. 19.00 i salen.

Fremlysning
Lille hjertering fundet foran cellolokalet i går (torsdag)
Kan hentes hos Peter på kontoret

Kalenderen
Juni
Fredag

d. 9.

2. klasse sommerfest
Kommende Bh.kl. På besøg 15.30-17.00

Mandag

d. 12.

8. klasse kommer hjem fra Lapland
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 13.

4. klasse til Trelleborg
3. klasse musikaften kl. 17.00

Torsdag

d. 15.

4. klasse hjem fra Trelleborg

Fredag

d. 16.

Bh.kl. Sommerafslutning i eurytmisalen 17-19

Mandag

d. 19.

Overskolens skovtur
Elisabeths sommerafslutning kl. 19.00

Tirsdag

d. 20.

Skolens sommerfest kl. 17.00
1. klasse skuespil til sommerfesten

Onsdag

d. 21.

12. klasse afslutningsmiddag kl. 18.00

Torsdag

d. 22.

Sidste skoledag inden sommerferien

Violin sælges
Jeg har en 3/4 violin til salg. Det er en violin af mærket Gewa. Den er i fin
stand og sælges for 1000 kr. Bue og kasse medfølger.
Hvis dette har vakt interesse, kan I kontakte mig på min mail:
iben.n.jensen@gmail.com
Venlig hilsen Iben, 10. klasse

Cykelefterlysning
Sofia fra 6. kl. har i weekenden op til d. 15. maj fået stjålet en næsten ny,
brun pigecykel. Den er en prototype fra en Italiensk fabrik og lidt speciel.
Den var låst fast med en tyk kæde, som nu er fundet, formentlig brudt op
med en boltsaks. Måske nogen har set den i nabolaget.
Hvis du finder den, så ring til Mikkeline 22 95 88 82 – tak.

