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1. klasse – første skoledag

Hele skolen var der, da vi fejrede 
1. klasses første skoledag tors-
dag formiddag.

1. klasse havde mor og far med, 
og de kunne se 2. klasse optræde 
med noget af alt det, 1. klasse 
kommer til at lære og opleve i 
løbet af deres første år i den 
store skole.
Klasselærer Annette fortalte 
stærkt og levende et eventyr, og 
så blev alle i 1. klasse kaldt op på 
scenen, og sammen med Annette 
gik de derefter hen i klassen, 
mens vi sang ”Jeg ved en 
lærkerede”, og solen skinnede 
smukt derpå.



     

Fra lærerkollegiet

Kære forældre og elever på Michael Skolen

Vi nu godt i gang med det nye skoleår. Vi har sagt velkommen til nye elever 
på skolen, børnehaveklassens elever og forældre, samt 1. klasses elever og 
forældre.

Michael Skolen er i evig forvandling, og vi har sagt farvel til Ole Graf, 
Jørgen Rasmussen og Guja Schonard.

Vi har taget imod og budt velkommen til nye lærerkræfter. Velkommen til 
Violetta Miranda (Håndværk), Morten Lund Jacobsen (Engelsk), Stig 
Nielsen (Kunst), Lena Stutz Vous (Håndværk) samt et velkommen tilbage til 
Dieter Genzmer, som igen vil varetage smedefagene.

Vi ser frem til et indholdsrigt og meningsfyldt skoleår.

De bedste hilsner fra

Lærerkollegiet



Kalenderen

Annoncer

August

Tirsdag d. 9. Første skoledag efter sommerferien

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

Fredag d. 19. Børnehaveklassen på bondegårdstur

Værelse søges hurtigst muligt

til en norsk pige, som skal starte uddannelse på Konservatorskolen i 
København i slutningen af denne måned.

Henvendelse til Kirsten Poulsen (vuggestuen) tlf. 23 10 40 96

Kanin-unge købes

Er der nogen, der har en lille kaninunge til salg, så kontakt venligst 
Nanna og Nadia på tlf. 20 45 09 01 eller ngangelhof@hotmail.com

Bolig søges

Vi er tre (en voksen og to børn) som søger en bolig, lejlighed, hus, 
kolonihave mm. i 2 måneder hurtigst muligt grundet reparation af 
vandskade af vores egen bolig. Husleje max 15.000 kr. per måned 
(dækkes af forsikring).

Henvendelse Jeanette Andersen (mor til Liva i 3. kl.) tlf. 28 55 45 24
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