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Vi skal have

Ny klub
Skolen skal have en ny klubbygning, i
stedet for de midlertidige pavilloner.
Der er fundet penge til projektet og
et bygherreudvalg, som Francesca
selvfølgelig sidder i, har fundet frem
til den bygning, vi vil have og har
fundet dens placering. I denne uge
skulle vi få kommunens endelige
godkendelse af placeringen. Terrænet
er blevet målt op, og en geoteknikker
har taget prøver af jorden. Det ser
altsammen ud til at være i skønneste
orden!
Den lille bålhytte er ved at blive
forsigtigt nedtaget, så den en dag i
fremtiden kan stilles op andensteds.
Den kan ikke stå, hvor den står i dag
af brandsikkerhedshensyn.
Geoteknikkeren i arbejde
De midlertidige pavilloner skal flyttes i
starten af uge 26. I samme uge vil fundamentet bliver sat op, og i uge 27
starter opsætningen af den nye bygning. Det bliver meget spændende.
Feriemulighed for en Overskoleelev?
French family of 3 children, we would like to host a foreign student, for 2-4
weeks this summer, preferably in July. We live in a little village close to Alès and
Nimes, in south of France, (parc naturel des Cévennes,) a very nice and sunny
moutain country.
Our son, 4 years old, is going to Waldorf school Caminarem in Alès. Both
parents speak english and spanish, i am a former french teacher. We both are
artists (working in writing and illustrating, motion pictures and books). In
exchange to take care of our son a few hours a day (morning), we will be very
happy to pay for everything and give pocket money.
We eat organic food, have internet access but no tv. Nearby are great places to
swim, walk, pic nic, horse ride, and train station leading to big cities (Nimes,
Alès, Montpellier...) is very close. We have one guest room, our house is big,
with a courtyard and a small garden.
All best, Clara 0033 06 83 04 53 16 clarabam@free.fr

Blomster til 12. klasse lørdag den 20. juni
Så er det atter tid for 12. klasse
afslutning. Når de unge går fra skolen en
sidste gang, danner alle skolens elever en
blomsterportal.
Derfor bedes vi alle om at medbringe
blomster fra haver og enge om morgenen
lørdag den 20. og stille blomsterne i de
dertil fremsatte spande ved den store sal.
Vær med til at gøre dagen smuk og festlig.

Husk det nu: Lørdag den 20. juni er sidste skoledag fra kl. 8.45-13.00
Skolebusserne kører

gør plads i skolebussen
Vi har for nylig haft en episode, hvor elever har været nødt til at tage en
taxa til skolen, fordi pladserne i skolebussen var fyldt op af forældre!
Det går altså ikke. Skolebussen er for eleverne! Forældre kan kun køre
med i det omfang, der er ledige pladser. Hvis jeres barn er så lille, at det
skal følges, så få en af de store elever, der kører med skolebussen, til at
følge det.

Klasseklargøring
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.

 STORE KONVOLUT 
Det går stadig fint med at få tilmeldingerne ind – just keep them coming!
Fristen for at aflevere er i dag den 12. Juni. OK, vi tager også imod
tilmeldinger på mandag – men kom nu med dem! Vigtigt for indmeldelser til
SFO og klub – meget vigtigt for ansøgninger om fripladsstøtte (HUSK kopi
af årsopgørelse 2014 fra SKAT).

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 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
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

