Nyhedsbrev

Michael Skolen

Uge 36 2017
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Næste lørdag er der:

Velkommen til Høstfest
Kære forældre
Vi har ændret høstfestens form i år. Høstfesten skal være en gave fra
skolen til forældrene, hvor I ikke skal yde - bare nyde vores høstfest.
Det betyder, at efter morgensang til sædvanlig tid (8.45), vil der blive
holdt foredrag om biodynamisk landbrug. Efter foredraget vil hele grundskolen have forberedt en stor, lækker buffet til alle.
Vi sidder ikke i klasserne, men I kan frit vælge, hvor I vil sidde ved
langbordet.
Efter frokost vil der være musik og dans, som I også kan deltage i.
Det eneste, I skal huske at medbringe, udover jeres gode humør, er
kopper, dybe tallerkener, desserttallerkener og bestik til egen familie.
Klasselærerne kontakter jer, hvis der er noget I skal have med derudover.
Vel mødt
Lærerkollegiet

tak for arbejdsweekenden
Weekenden 2-3 september var der arbejdsweekend på Michael Skolen.
Vejret var med os begge dage og var helt sikkert med til at skabe en god
ramme om to dage med samvær og høj produktivitet.
Der blev malet, beskåret træer, kørt affald væk, ordnet gulve, lagt fliser,
fjernet ukrudt, lavet hegn og meget meget andet. Stemningen var høj og
samtalerne fløj gennem luften. De morgenfriske sørgede for morgenbrød
og kaffe til alle begge dage og et nyt hold lavede lækker frokostsuppe til
alle begge dage.
Som alle de foregående år er det imponerende hvad der kan skabes når
mange hænder arbejder sammen på samme tid.
Så der skal lyde en kæmpe tak til alle jer, store som små, der var med til
at arbejde for at Michael Skolen kan blive ved med at være et dejligt sted
at være.
Bedste hilsener - Marchel

Kalenderen
September
Lørdag
Søndag
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d. 3.

Arbejdsweekend

Tirsdag

d. 5.

3. klasse forældremøde

Torsdag
Lørdag

d. 7.
d. 9.

Lærerstævne i Vordingborg

Mandag

d. 11.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00
Bestyrelsesmøde

Torsdag

d. 14.

Repræsentantskabsmøde

Lørdag

d. 16.

Høstfest - lørdagsskole

Mandag

d. 25.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 26.

6. klasse forældremøde

Fredag

d. 29.

Skt. Michaels fest

Lørdag

d. 30.

Arbejdsdag i Brombærhuset
Oktober

Tirsdag

d. 3.

5. klasse forældremøde

Onsdag

d. 4.

Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Mandag

d. 9.

Bestyrelsesmøde
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Bytte eurytmisko
Vi vil gerne etablere en eurytmisko-byttecentral. Det fordrer jo, at der er
sko at bytte med. Vi vil meget gerne modtage vaskede eurytmisko fra jer,
så vi kan få gang i byttecentralen.
Donér jeres brugte, vaskede sko til Susanne i 1. Klasse.
Når kurven er fuld, iværksættes bytteriet.
Bedste hilsner Susanne

