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Velkommen til det nye skoleår
Så er vi kommet godt i gang igen. Alt på skolen fungerer, 
som det skal, men busselskabet, som kører skolebussen fra 
Herlev Station, glemte os tirsdag morgen, så mange kom 
for sent til den første dag. Det har busselskabet undskyldt 
mange gange for og så lykkedes det dem alligevel at komme 
for sent med bussen onsdag morgen. Men nu har de lovet, 
at busserne kører til tiden fremover.

Velkommen til nye 1. klasse

I går (torsdag) var det så første skoledag i den ”store” 
skole for 1. klasse.
På amfiscenen hilste klasselærer Susanne med blomster på 
alle elever i klassen (på billedet herover: Susanne, Janne og 
Briet), og så havde de den første time i klasseværelset, 
hvor de lærte, hvad hele verden består af!



Nye borde i 3. klasse
I sommerens løb har 
Christopher ”Chris” Merri-
field snedkereret på nye 
borde til 3. klasse. Og det er 
ikke bare almindelige skole-
borde, han har lavet.
Chris er uddannet møbel-
snedker og bordene er 
tegnet/designet og lavet af 
ham. Det er således helt 
unikke, meget smukke 
møbler, lavet i dampbøjet 
asketræ med oliebehandlet 
finish, som 3. klasse har 
fået. I løbet af det kom-
mende halvår er 4. klasse de 
heldige, der får nye borde 
designet og fremstillet af 
Chris.



Kalenderen

Skolefoto på tirsdag
På tirsdag (den 15.) kommer skolefotograferne og tager klassebilleder 
af alle klasser, lærer/personale billede og det store billede af hele 
skolen.  Der bliver mulighed for at bestille et klassebillede og den lille 
fotobog med alle klassebilleder i formedelst 125 kr. På mandag 
kommer jeg rundt i klasserne med bestillingssedler.

Peter på kontoret

August

Tirsdag d. 8. Første skoledag efter sommerferien

Torsdag d. 10. Nye 1. klasse har første skoledag

Tirsdag d. 15. Skolefoto – kun klassebilleder og store foto

September

Lørdag
Søndag

d. 2.
d. 3. Arbejdsweekend

Lørdag d. 16. Høstfest - lørdagsskole

Fredag d. 29. Skt. Michaels fest


