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12. klasse spiller:

Venner – en sort komedie
Af Kobo Abé. Surrealistisk skuespil om en familie som besætter en frem-
med mands lejlighed og prædiker sympati, næstekærlighed og demokrati,
samtidig med at de tilegner sig hans ting og penge. Derefter drager de 
videre til næste offer.
Spiller for alle elever i skoletiden tirsdag, onsdag og fredag i næste uge og
for forældre, familie og alle interesserede

på torsdag den 13. juni kl. 19.00

Husk: Store konvolut tilmeldinger og ansøgninger
Der er indmeldelse til SFO og Klub til dem, der har børn på de klas-
setrin, og der er ansøgning om fripladsstøtte til dem, der har børn i 
kommende børnehaveklasse til kommende 10. klasse og HUSK en 
kopi af årsopgørelse fra SKAT 2018 med ansøgningen.

Og det hele skal være afleveret til mig eller skolens postkasse

senest på Onsdag den 12. juni

Marchel minder om:
- at der er klasseklargøring mandag d. 24 juni og tirsdag d. 25 juni. 
Dette gælder alle klasser. Efter d. 25 juni skal alle klasser være klar, dvs. 
rengøring samt maling skal være færdig. Klasserne vil blive låst af 
efter den 25. juni, så alle kan holde en god sommer.



Det er gratis...
Campingvogn gives væk. Interesseret? Ring til Nadia på tlf. 2539 7060 
eller Hanne 2614 8085.

Efterlysning: cykel
Edvard fra 2. klasses cykel er forsvundet fra parkeringspladsen. Det er en 
sort cykel med blå bogstaver på af mærket Winther 24”. Oplysninger om 
cyklen til Edvards mor, Line, på tlf. 2783 5421.



Kalenderen
Juni

Mandag d. 3. 6. klasse til Bornholm

Onsdag d. 5. Grundlovsdag – fridag

Torsdag d. 6. 8. klasse rejser til Lapland
Musikaften kl. 16.30

Fredag d. 7. 6. klasse hjem fra Bornholm

Mandag d. 10. Pinsedag – fridag

Tirsdag d. 11. 3. klasse musikaften

Torsdag d. 13. 12. kl. skuespil for alle interesserede kl. 19.00

Fredag d. 14. Børnehaveklassen sommerafslutning
3. klasse afslutning SFO

Søndag d. 16. 8. kl. kommer tilbage fra Lapland – har fri mandag

Mandag d. 17. Michaelsangerne – voksenkor kl. 18.00
Elisabeths sommerafslutning kl. 19.00

Tirsdag d. 18. Kristians elever – sommerafslutning kl. 18.00

Onsdag d. 19. Sommerfest kl. 16.30

Fredag d. 21. Afslutningsmiddag for 12. klasse

Torsdag d. 20. Overskolen på skovtur

Lørdag d. 22. Sidste skoledag inden sommerferien

Mandag d. 24 Klasseklargøring

Tirsdag d. 25. Klasseklargøring

August

Mandag d. 12. Første skoledag efter sommerferien

Onsdag d. 14. 1. klasse første skoledag

Torsdag d. 15. Skolefoto kommer



Bliv frivillig i 

Butikken 

Under Kastanjen
Ideen med Butikken under Kastanjen er at give forældre, elever, lærere og øvrige med 
tilhørsforhold på Michael Skolen en nem tilgang til økologiske og biodynamiske dagligvarer.
Butikken drives ved frivilligt arbejde af forældre, lærere og tidligere forældre på skolen. 
Den har eksisteret siden julebasaren 2006, hvor den havde første åbningsdag.

Butikken Under Kastanjen sælger blandt andet:

Helios helsekostvarer
Aurion mel og gryn
Lækre postejer fra Mølle Skovly
Weleda kosmetik
Et udvalg fra Mercurius
Sonett rengøringsmidler
Hjemmelavet legetøj og håndarbejde
Postkort
Et stort udvalg af farver
Eurytmisko

Der er masse af opgaver man kan være med til, så du 
kan vælge de opgaver der passer ind i dit liv og din hverdag:

Pakke varer ud

Slæbe varer ned

Tømme skrald

Støvsuge

Støve af

Ordne brød-bestillinger

Status 

Hovedrengøring

Vagter i butikken morgen eller eftermiddag

Vagter i butikken på arbejdsdage, til lørdagsskoler og fester

Generel oprydning

Kontakt: butikken.u.kastanjen@gmail.com hvis du vil melde dig som frivillig eller hvis du bare vil vide mere.

Butikken 
Under Kastanjen
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