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I morgen er der

Høstfest
Hjerteligt velkommen til Michael Skolens festlige og velsmagende 
høstfest, som vi fejrer lørdag den 3. september kl. 10.00-14.00, ”mens 
æblerne sender os røde kys" og september skænker os ”en munter glæde 
ved at gro som var det sommerdage.” 

Fra kl. 9.30 til kl. 10.30 kan man bringe sin superkage til 5. klasses kage-
konkurrence.
Kl. 10.00 er der Velkomst i Salen og derefter åbner boder og værk-
steder og 1. klasse planter et træ.
Kl. 11.30 annonceres vinderen af kagekonkurrencen og fra kl. 12.00 kan 
man købe de dejlige kager i caféen.

Børnehaveklassen inviterer til at binde høstkranse. Bring meget gerne 
blomster, bær og kønne blade til denne hyggelige husflid. I kurven kan man 
også gerne lægge æbler og glas, for SFO'en holder æblemosteri.
Alle børn fra 1. klasse må tage et stofdyr eller et levende dyr med til 
dyreskuet, der finder sted ud for 1. klasse. Hunde føres naturligvis i snor. 

Husk at have penge på lommen -  også skillemønt - for i 2. klasse er der 
loppemarked til beløb, der er nemme for de små elever at regne med. 
I 3. klasse kan man male mel og spise hyldesuppe og i 4. klasse kan man 
bage vikingebrød.
I 6. klasse kan man satse højt i det sagnomspundne hønsebingo. 

Håndens arbejde kan man øve i snitteværkstedet og filtværkstedet.
I 7. klasse sælges der kandiserede æbler og 8. klasse byder op til gamle 
lege for alle barnlige sjæle.

På amfiscenen sælger 9. klasse farverige biodynamiske grøntsager og 
sjællandske øko-frugtjuicer, nødder og honning. Butikken har naturligvis 
også slået dørene op.

Suppe, boller og varme drikke kan man købe sig til i Overskolens ”lo”.
Vi håber på høj septemberhimmel og en gammeldaws høststemning i vest og 
kravat, med strå i munden og nystrøgne søndagsforklæder.



www

Børnehaven i cyberspace
Brombærhuset er gået på Instagram. Hvis I vil følge med i, hvad de laver 
skal I se på rs_brombaerhuset

Skolebus

Nyt afgangstidspunkt for Høje Taastrup bussen
Der har været problemer med at få skolebussen fra Høje Taastrup til at 
ankomme til skolen tidsnok til, at eleverne kan nå til morgensang og musik-
undervisning. Derfor er skolebuschaufførerne nu blevet bedt om at køre 
bussen fra Høje Taastrup kl. 8.15 præcis, og så må elever, der skal med 
bussen, tage et tog/S-tog, der gør det muligt for dem at nå dette 
tidspunkt.

Voksenkor

Syng med Michael Sangerne
Jeg vil gerne tale varmt for Michael Skolens voksenkor, Michael Sangerne, 
under ledelse af Elisabeth Moe. Vi er et kor opstartet af forældre - nye 
som gamle - der synger et bredt udsnit af sange tilpasset årstiderne.
Vi øver hver anden mandag i ulige uger, med opstart mandag den 29. 
august kl.19.00-21.00 i salen. Hvis du har lyst, så kom endelig og syng 
med, du skal også være velkommen til at komme og prøve en enkelt gang, 
for at finde ud af, om det er noget for dig. Du kan kontakte mig min på 
mobil 30 32 60 92 for yderligere information.

Venlig hilsen Henriette Nikolaisen



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

Mandag d. 29. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

September

Onsdag d. 7. 2. klasse forældremøde

Mandag d. 12. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 14. Repræsentantskabsmøde

Torsdag d. 20. 6. klasse forældremøde kl. 18.30

Onsdag d. 28. 1. klasse forældremøde

Ekstra lommepenge til 11. eller 12. kl. elever
og andre interesserede

Jeg søger en børnepasser, som kan hente min søn på 4 år fra børnehave 
3-4 dage i træk ca. en gang om måneden. Efter skole til kl. 18.15. Vi 
bor 2 km. fra skolen, og man kan låne en cykel med barnesæde. Vi har 
også en storebror på 11 år, men han klarer sig selv. Pris efter aftale. 

Mange hilsner Julie, tlf. 50 55 96 00

Kanin søger nyt hjem

Vores søde kanin Pjuske har mistet sin kaninkammerat, og 
vi synes ikke længere vi kan kan tilbyde ham et stimule-
rende nok liv. Vi vil derfor gerne finde et nyt, kærligt hjem 
til ham. Han er vandt til at være ude året rundt, er 6-7 år 
gammel og en mild og ret tam kanin, som gerne kommer 
og spiser af hånden og vil aes. Skriv eller ring til Helene 
på 26 79 92 12 hvis I savner en blød ven.


