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Blomster til 12. klasse onsdag den 22. juni

Husk det nu: onsdag den 22. juni er sidste skoledag fra kl. 8.45-13.00
Skolebusserne kører

Tag instrumenterne med hjem
Husk at tage jeres instrumenter med hjem inden sommerferien. Der må 
ikke ligge instrumenter i klasserne i sommerferien.

Sommerfest i eftermiddag
17.00 Folkedans ved 5. klasse med musik af 6. klasse orkester. En 
svingom for alle og musik ved overskoleorkesteret, hvis vejret tillader det!

17.30 Forestilling i salen: 1. klasse skuespil og sommersangen ved 
overskolekoret.

18.00 Grillene er tændt og alle kan picnikke – medbring egen mad til at 
grille, tæppe og service.

18.30 Kage og Kaffesalg åbner.

19.30-20.00 Hvis vejret tillader det, tænder vi sommerbålet og vi samles 
til en sang.

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 
onsdag den 22. og stille blomsterne i de 

dertil fremsatte spande ved den store sal.

Vær med til at gøre dagen smuk og festlig.



Den store konvolut
Vi mangler stadigvæk indmeldelsesblanketter til SFO og Klub. Skynd jer at 
komme med dem. Allersidste frist er på mandag den 20. juni.
Vi har desværre ikke fået skrevet de rigtige priser på indmeldelses-
blanketterne. Her er den aktuelle prisliste:

Skolepenge
 Frivilligt

gavebidrag
 I alt kr.

Første barn i bh.kl. til 12. kl. 1.366,00 165,00 1.531,00 

Andet barn i bh.kl. til 12. kl. 1.102,00 105,00 1.207,00 

Efterfølgende børn; pr. barn 0 100,00 100,00 

SFO pr. barn 867,00 0 867,00 

Fritidsklub, fuld tid (4., 5. + 6. klasse) 867,00  0 867,00 

Fritidsklub, deltid (5. + 6. klasse) 520,00 0 520,00 

Fritidsklub, indmeldelsesgebyr 300,00 

Individuel instrumental-undervisning pr. 
barn (10. mdr.) 495,00 0 495,00 

Instrumentleje (én gang årligt) 750,00 0 750,00 

Betalingsgebyr for FI -kort 75,00 0 75,00 

Indmeldelsesgebyr pr. barn 1.555,00 

Børnehavebarn 0-3 år (12 mdr.) 2.923,00 50,00 2.973,00 

Børnehavebarn over 3 år (12. mdr.) 2.515,00 50,00 2.565,00 

Optagelsesgebyr børnehavebarn 650,00 

    

Sommerferieaktiviteter
Så har vi fået de små foldere om sommerferieaktiviteterne i Herlev 
kommune og aktiviteterne i Ballerup Kommune. De kan som sædvanlig fås 
ved henvendelse til Peter på kontoret.



Kalenderen

Annoncer

Juni

Tirsdag d. 14. 12. klasse skuespil – dag og aften
Musikmatiné 3. klasse kl. 16.30

Onsdag d. 15. 12. klasse skuespil - dag

Fredag d. 17. Afslutning i Brombærhuset
SOMMERFEST

Mandag d. 20. Elisabeths elevafslutning kl. 19.00

Onsdag d. 22. Sidste skoledag før sommerferien

August

Tirsdag d. 9. Første skoledag efter sommerferien

Torsdag d. 11. Nye 1. klasse har første skoledag

Ballonmand søges

Jeg søger en ny ballonmand i København, og vil gerne tilbyde jobbet til 
en elev fra overskolen.

At være ballonmand (og ansigtsmaler) er et weekend- og fritidsjob, hvor 
man siger ja og nej til arrangementer, alt efter hvordan det passer i 
kalenderen. Jeg har en ide om at Steinerelever vil passe godt i vores 
firmaprofil, da vi har meget med børn og underholdning at gøre.

Kontakt Lars Lottrup 

BallonMand.dk  tlf. 42 40 45 46

Bolig søges snarest

Aliyah og Louis starter i bh-klassen og vuggestuen efter sommerferien, 
og vi søger en bolig pr. 1. august. Gerne tæt ved skolen. Vi er en familie 
på 4 som ønsker noget småt, billigt og godt i min. 1 år. Ring eller skriv 
endelig hvis i kender til noget. Vi meget interesserede:)

Venlig hilsen Eliel og Martha

Tlf: 51 94 70 95, Mail: marthafisk@gmail.com
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