Nyhedsbrev

Michael Skolen

God sommerferie
Uge 25 2015
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Husk det er i morgen er skoledag fra 8.45-12.50

og husk Blomster til 12. klasse lørdag den 20. juni

Indsamling
Jeg vil gerne takke alle for de mange pengebidrag til Lobsangs familie i
Tibet.
Det er desværre sådan, at de kinesiske myndigheder ikke har givet
Lobsang og hans familie visum til Tibet, så de kan ikke rejse derned i år.
Jeg giver vores gave til Lobsang i dag (fredag). Han sender så pengene til
sin mor, så hun kan købe en ny ko. Det er der kommet penge nok ind til.
Tusind tak til alle, som har givet et bidrag.
Lobsang vil kvittere med et foredrag om Tibet efter ferien.
Solveig, børnehaveklassen

FONDSANSØGNINGER
Har du lyst til at hjælpe med at søge fonde?
Vi har hørt, at der har været usikkerhed om, hvordan man kan bidrage i
arbejdet med fondsansøgninger, og vi vil derfor oplyse om, hvordan man
kan hjælpe.
Send en mail til Malene Lundsgaard: lundsgaardmalene@gmail.com Malene
er kontaktperson for ønsker om fondsansøgninger, og hun bringer forslag
videre til lærerkollegiet.
Lærerkollegiet indstiller herefter til bestyrelsen, som enten giver grønt
lys, eller beslutter med ØU/fysisk rums input et evt. nyt projekt.
Mvh. bestyrelsen

Efterlysning
Fie fra 7. klasse savner sin violin. Den ligger i en sort violin-formet kasse,
hvor nodelommen er i stykker. Hvis du har fået den med hjem ved en fejl,
eller hvis du finder den, så skynd dig hen til Peter på kontoret med den.

Klasseberetning
8. klasse har været igennem et forrygende, anderledes og rigtigt travlt
forår.
Skuespillet ‘Tidshjertet’ fyldte en del tid og kræfter i forberedelse,
øvninger og opførelser - og gav os gode oplevelser.
Produktopgaver med problemformulering, produktproduktion, plakatfremstilling, skriftlig besvarelse, mundtlige fremlæggelser og udstillinger
var næste arrangement. Vi fandt ud af mange interessante ting - og at man
godt selv kan mere, end måske lige først antaget.
Og så skulle der planlægges rollespil til en dag i Hareskoven med 4. til 7.
klasse. En historie skulle findes, udstyr forberedes - og skatten gemmes.
Den daglige undervisning og forberedelserne hertil blev også nået.
Mange elever er blevet konfirmeret i dette forår - en ‘blå mandag’ blev der
også tid til.
Og så har vi netop gennemført en fin laplandstur i midnatssolen - med høj
sne og meget smeltevand.
Plancher og tegninger med indtryk fra turen pryder lokalet - foruden et
lille vandløb.
Nu rinder dette skoleår ud - de lange, lyse dage må nydes.
Fredag aften modtager eleverne vidnesbyrd fra året.
Inger Mose

Tag musikinstrumenterne med hjem
Husk at I skal tage musikinstrumenter med hjem i sommerferien. Der må
ikke ligge musikinstrumenter i klasserne. Forsikringen dækker ikke der.

Vor bogholder beder meddele, at
der med skolepenge for juli opkræves
4. kl. Vikingeskibstur til Roskilde incl. skoletjeneste og transport kr. 118,00
5. kl. tur til Odden kr. 250 incl. danskbog kr. 35,00 = kr. 285,00
6. kl. Bornholm kr. 1.900,00
11. kl. rest rejse til Frankrig med kr. 200,00

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

