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Blomster til 12. klasse Torsdag den 22. 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
torsdag den 22. og stille blomsterne i de
dertil fremsatte spande ved den store sal.
Vær med til at gøre dagen smuk og festlig.

Husk det nu: torsdag 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 på tirsdag den 20.
17.00 Folkedans ved 5. klasse med musik af 6. & 7. 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 Sommerbålet tændes og vi samles til en sang.

8. klasse i Lapland
På forsiden ønsker vi god sommer med et snebillede fra 8. klasses
Laplandstur. På turen havde klassen den forunderlige oplevelse at vade i
dyb sne med solskin og 25 graders varme foroven.
Herunder kan I se og læse om nogle af elevernes oplevelser på turen.
Alle tegninger, digte og meget mere er udstillet i 8. klasse. Kig ind og se
udstillingen ved sommerfesten på tirsdag.

Kalenderen
Juni
Fredag

d. 16.

Bh.kl. Sommerafslutning i eurytmisalen 17-19

Mandag

d. 19.

Overskolens skovtur
Afslutningskoncert for Kristians elever og
deres familier kl. 16.45-17.45
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
August

Tirsdag

d. 8.

Første skoledag efter sommerferien

Torsdag

d. 10.

Nye 1. klasse har første skoledag

Lus
Kære alle forældre i bh.kl. - 8. kl!
Nu skal vi af med de lus! Den gode nyhed er: det kan lade sig gøre! Her
er planen:
1. I alle ferier (dem på en uge eller mere) bliver børnene kæmmet
hjemme.
2. Man møder op efter ferien med en seddel, hvor far eller mor har
skrevet under på, at barnet er fri for lus. Sedlen afleveres til
klasselæreren tirsdag den 8. august (efter sommerferien).
Sedler bliver udsendt på mail i ugen inden skolestart.
3. Eleven bliver fra nu af ringet hjem, hvis der er lus og må først
komme i skole igen, når behandling er igangsat.
Kløfri hilsen fra
Lærerkollegiet på Michael Skolen

