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Lørdag og søndag er der

Arbejdsweekend
Lørdag mødes vi kl. 09.30 og slutter kl. 16.00 .
Søndag mødes vi atter kl. 09.30 og slutter kl. 14.00
Kære forældre og elever på Michael Skolen
Der er som altid mange arbejdsopgaver, som venter både indendørs og
især udendørs. Vi håber, at mange vil møde op for at give vores skole en
hjælpende hånd.
Arbejdsweekenden er altid præget af en munter stemning, og er en fin
anledning til at lære hinanden at kende på tværs af klassetrinene.
I år har vi fokus på disse opgaver:
1. Klubben
2. Oprydning og kørsel til genbrugsstationen
3. Oliering af bord/bænke og terrasser og andet malerarbejde
4. Flisearbejde flere steder (sal, klub, lærerværelset)
5. Havearbejde, beskæring/flytning af træer
7. Rense tagrender
8. Ad hoc opgaver har vi masser af
Der er brug for børn såvel som voksne begge dage.
Ting vi kan komme til at mangle: Trailer, pladevibrator, minigraver,
hakkejern, løvriver og haveredskaber såsom grensakse o. lign.
HUSK:
• Det er vigtigt at komme til tiden af hensyn til planlægningen
• At sætte navn på eget værktøj
• At tage tøj på som kan tåle snavs (og maling).
• Medbring madpakker til frokost begge dage.
• Kaffe, te og saft er gratis

Adressebogen er på vej
Skolens adressebog for skoleåret 2015-16 bliver trykt i løbet af næste
uge og bliver delt ud i alle klasser snarest muligt derefter.
Flere har efterlyst sider med oplysninger om bestyrelsen,
repræsentantskabet, skoleforeningen og andre i adressebogen, men
kopimaskinen, som er vores trykkemaskine, kan simpelthen ikke klare flere
sider i én bog.
Emailadresser i bogen
Ved de elever, hvor en af forældrene ikke bor på elevens
folkeregisteradresse, vil den anden forælders emailadresse stå, som om
den hører til folkeregisteradressen. Det er nødvendigt for at den anden
forælder også kan få mails fra skolen.
I øvrigt er nogle af emailadresserne delt over på en lidt underlig måde,
men de kan godt aflæses alligevel.
Det hele skyldes, at vores elevsystem, som adresselisterne kommer fra,
ikke rigtig er beregnet til at lave bøger efter. Så vi må tage det, vi kan få.

Skolefoto
Vi har nu fået delt bestillingssedler til klassebilleder og elevbog ud, og nu
skal bestillingerne samles ind og sendes til fotofirmaet, før vi får
billederne. Så hav tålmodighed – de skal nok komme. Sidste frist for
aflevering af bestillingsseddel til klasselæreren eller kontoret er mandag
den 28. september. I kan ikke se billederne, før I bestiller – til gengæld er
der tre ugers returret på de billeder, I får.

Efterlysninger
Hue med ører
Sofia fra 5. klasse har mistet sin hue med ører og leopardmønster på
skolen. Hvis nogen ser den så ring på tlf. 22 95 88 88 eller giv den til Peter
på kontoret. Med venlig hilsen Mikkeline og Sofia
Cardigan
Carla fra børnehaveklassen savner sin brune alpaka cardigan med små
perlemorsknapper str.7-8 år mærket Esencia. Hvis nogen finder den, så
bring den hen til Peter på kontoret.

Kalenderen
September
Lørdag

d. 19.

Arbejdsweekend

Søndag

d. 20.

Arbejdsweekend

Mandag

d. 21.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Torsdag

d. 24.

MISO – Michael Skolens Orkester kl. 19.00-21.30

Tirsdag

d. 29.

Børnehaveklassen forældremøde kl. 19.00

Onsdag

d. 30.

5. klasse forældremøde kl. 19.00
Oktober

Mandag

d. 5.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Tirsdag

d. 6.

7. klasse forældremøde kl. 19.00
Efterårsferie

Uge 42
Mandag

d. 19.

2. klasse forældremøde kl. 19.00
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Onsdag

d. 28.

Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag

d. 29.

MISO – Michael Skolens Orkester kl. 19.00-21.30

Syng med Michaelsangerne - voksenkor
Skulle du have lyst til at synge i kor, har du nu muligheden for det. Vi synger
hver anden mandag i ulige uger, under ledelse af Michael Skolens mangeårige
korleder Elisabeth Moe. Det er en stor glæde at synge sammen med andre,
derfor kom gerne og prøv om det er noget for dig. Næste gang er på mandag den
21. september kl. 19.00-21.00. Vi mødes i salen.
Venlig hilsen Henriette Nikolaisen

Spil med MISO – MIchael Skolens Orkester
Skulle du have lyst til at spille i orkester, har du muligheden i MISO.
Orkesteret dirigeres på bedste vis af de tre dirigenter, Malene L, Nanna og
Bjarke. Vi spiller hver anden torsdag i ulige uger (efter efterårsferien i lige
uger) fra kl. 19.00 til 21.30.
Næste gang er på torsdag den den 24. september.

