Nyhedsbrev

Michael Skolen

Uge 33 2017
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Arbejdsweekend
Kære forældre og elever
I Weekenden den 2. og 3. september er der arbejdsweekend. Vi glæder os
rigtig meget til at se jer allesammen til nogle hyggelige og produktive dage!
Lørdag mødes vi kl. 09.30 og slutter kl.16.00
Søndag mødes vi kl.09.30 og slutter kl.14.00
Arbejdsweekenden er altid præget af god stemning, og det er en god
mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klassetrinene.
Vi starter dagen med fælles morgenmøde hvor vi får lidt morgenbrød og en
kop te/kaffe. Kl.12.00 spiser vi fælles frokost som madholdet har organiseret og gjort klar.
Arbejdsopgaverne i år består blandt andet af :
• Plante blomsterløg
• Rydde op på udendørsarealerne ved klubben
• Maling
• Bygge bænke
• Luge
• Madlavning – 8 forældre skal medbringe 20 boller hver, og organisere
frokosten. Meld jer til opgaven hos på cafe.michaelskolen@gmail.com
Der er brug for både børn og voksne begge dage, og vi glæder os til at se
jer alle sammen til arbejde og hygge!
Husk:
• Det er vigtigt at komme til tiden af hensyn til planlægningen
• At sætte navn på værktøj
• At tage arbejdstøj på der kan tåle snavs og maling
• At I byder ind med en uundværlig arbejdskraft og er med til at
vedligeholde og gøre Michael Skolen smukkere.
Venlig hilsen Skoleforeningen

Skolefoto
I tirsdags var skolefotograferne her og solen var så venlig at skinne på os
hele dagen, så der er nok taget nogle gode billeder af alle klasser og af
hele skolen. Jeg har samlet bestillingsblanketter ind hele ugen, tilbuddet
er jo et klassebillede og en fotobog for 125 kr., og I kan lige nå at bestille,
hvis I kommer ind på kontoret i løbet af mandag og udfylder en blanket.

Barndom – en film
Den 6. september er der biografpremiere på en ny norsk dokumentarfilm,
der følger hverdagen i en Steiner-børnehave i Norge.
Den prisbelønnede instruktør Margreth Olin har fulgt de 1 - 6 årige børn i
Aurora Barnhage i et år. Det er blevet til
filmen BARNDOM, der viser, hvordan det ser
ud, når børn får lov at gøre det, de er bedst
til: at lege - uden hensyn til læreplaner,
læringsmål og andre diktater. Olins sanselige
og poetiske film lægger op til debat om det
stadig stærkere fokus på, at stadig yngre
børn skal tilegne sig akademisk kundskab. "Det
tager tid at vokse op. Legen er barnets
arbejde", siger instruktøren, og viser os det
store i det små.
Filmen bliver bl.a. vist Bibliografen i
Bagsværd. I kan se en trailer for filmen her:
https://vimeo.com/225235106

Skumring for børn
Herlev Kommune holder Skumring for børn-arrangement lørdag den 7.
oktober. Navnet til trods er det en række arrangementer over hele dagen
fra klokken 9.30 til 19.00. Alle kan deltage i arrangementerne, men det er
nok mest aktuelt for dem, der bor i eller i nærheden af Herlev Kommune.
Der er en lille flyer om arrangementet, som I kan hente hos
Peter på kontoret

Kære Forældre
Alle klasser har én cafétjans i løbet af skoleåret, hvor det er forældrenes indsats,
der bærer opgaven. Det forventes, at alle forældre på den ene eller anden måde kan
bidrage til opgaven.
Skoleforeningen tager kontakt til klassens praktisk valgte forældrerepræsentant
med nærmere oplysning om alt det praktiske.
Noter venligst i kalenderen, hvornår det er jeres barn/børns klasses tur til at have
denne tjans. Der kan forekomme ændringer, men vi sørger for, at I får besked i god tid.
På forhånd tak for jeres gode indsats og hjælp.
Venlig hilsen
Skoleforeningen

Rudolf Steinerlæreruddannelsen
-København/Sjælland
Sophia

Vil du være steinerlærer
eller blot fordybe dig i
steinerpædagogikken
og antroposofien?
Uddannelsen er 3 årig. Der undervises fortrinsvis på
Vidar Skolen i Gentofte ca. hver 3. uge (fredag kl. 17-20.30
og lørdag kl. 9-17), 2 gange 5 dage i hhv efterårsferie og
sommerferie samt 3 sammenhængende dage ved
studiestart og op til påskeugen.

Nyt hold begynder ultimo august 2017
Yderligere oplysninger:
Mail: kontoret@steinerseminariet.dk www.steinerseminariet.dk
Lise Austad 2361 3939 mail: liseaustad@yahoo.dk
Jørgen Bækkeskov 5538 7773 / 2878 2871
Mail: j.baekkeskov@hotmail.com

HVORDAN FINDER VI FORÆLDRE
MODET TIL AT SÆTTE
OMSORGSFULDE RAMMER FOR
VORES BØRN?
en aften i selskab med
Lola Jensen
Lola Jensen ER UDDANNET SOCIALPÆDAGOG OG familieterapeut.
LOLA ER KENDT FOR MED STORT ENGAGEMENT, AT udtale sig om
aktuelle familie spørgsmål i TV2´s Godmorgen Danmark. Lola
FORTÆLLER humoristisk og indlevende, OG VIL dele sin store
erfaring og viden, så både forældre og pædagoger føler sig
inspireret. VI VIL BESKÆFTIGE OS MED BARNET FRA 0-7 ÅR

Steinerskolen i Kvistgård danner rammen
om FOREDRAGET
Kom med og få ny inspiration!

d. 26. September 2017
Dørene åbner i Stenladen kl. 18.00
Kl. 18.30: klassisk musik
Kl. 19.00-21.00: Foredrag af Lola Jensen

SKOLENS ÆLDSTE ELEVER SØRGER FOR
MUSIK & CAFE
ENTRE: 50 KR. SOM BETALES VED INDGANGEN PÅ MOBILEPAY ELLER
KONTANT
ADRESSE: KVISTGÅRDSTATIONSVEJ 2 AB, 3490 KVISTGÅRD
SKOLENS HJEMMESIDE: WWW.STEINERSKOLEN-KVISTGAARD.DK

Kalenderen
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

Torsdag

d. 24.

Audonicon bogbus kl. 12.00-14.00

Lørdag

d. 26.

Brombærhuset på Kragebjerggaard

Torsdag

d. 31.

Brombærhuset forældremøde
September

Lørdag
Søndag

d. 2.
d. 3.

Arbejdsweekend

Lørdag

d. 16.

Høstfest - lørdagsskole

Fredag

d. 29.

Skt. Michaels fest

Audonicons bogbus kommer på torsdag den 24. aug. kl. 12.00-16.00

Årskalenderen
Da der er lavet nogle få ændringer i årskalenderen,
er den vedhæftet denne Nyhedsbrev-mail.

