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Næste uge

Tøm garderoberne
Garderoberne skal tømmes senest onsdag. Alt tages med hjem. Tøj, 
der ikke er fjernet, deles ud lørdag og det tiloversblevne går til tøjind-
samling.

Sommerfest onsdag den 19.
Starter kl. 16.30 med 1. klasse skuespil

kl. 17.00: Overskolekor

kl. 17.30: 5. klasse folkedans og fællesdans

Kl. 18.00: Grill og café – og herefter bål.

Fredag den 21. – karameller og vand
Husk skiftetøj eller regntøj fredag – karamelkast mm!

Dimission – lørdag den 22.

12. klasse afslutning afslutning i salen er forbeholdt 12. klasse forældre, 
eleverne fra 5. til 11. klasse og lærerne. Der er desværre ikke plads til 
flere.



BLOMSTER 
TIL 12. KLASSE 
LØRDAG DEN 22. JUNI

Så er det atter tid for 12. klasses afslutning.

Når de unge går fra skolen en sidste gang,  
danner alle skolens elever en blomsterportal. 

Derfor beder vi alle medbringe  
blomster fra haver og enge  

om morgenen LØRDAG DEN 22. JUNI
og stille blomsterne i de dertil  

fremsatte spande ved den store sal. 

Vær med til at gøre 
dagen smuk og festlig!



Skynd jer! - Store konvolut
Indmeldelse til SFO og Klub og ansøgning om fripladsstøtte (HUSK en kopi
af årsopgørelse fra SKAT 2018 med ansøgningen). Så hurtigt som 
overhovedet muligt og inden på fredag.

Tak for de mange tilmeldinger og ansøgninger, vi har fået ind.

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.

Efterlysning af sweater
Glemt på plante/arbejdsdag af Isabella (mor til Phillip i 7.
kl.). Den er grå, blød og tyk. Den har anderledes strikning
på et bredt stykke inden halsudskæringen som er stor.
Mærket er Stinne Gurell og modellen Anna. Hvis du finder
den, så bring den ind til

Peter på kontoret

Bolig søges
Jubiii! Ungerne har fået plads på Michael skolen efter sommerferien! Vi 
søger en kolonihave eller et lille hus i nærheden af skolen. Vi kan evt. 
bytte med en skøn 3 vær. andelslejlighed med have i starten af Amager, 
men kan kun bytte med en andelsbolig.

Sommerhilsen fra Max Emil, Maia Pil og Sara (Grabow) tlf. 40 10 71 92

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
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