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Så er adressebogen udkommet!
Skolens adressebog for skoleåret 2015-16 blev trykt i går (torsdag), og 
den bliver delt ud i alle klasser i løbet af næste uge.
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 – alle får et billede og en bog

På grund af fejl i vores fotobestilling har lærerkollegiet fundet det mest 
hensigtsmæssigt at ALLE elever modtager et klassebillede og en elevbog. 
Vi har forhandlet os frem til pris på kr. 95,- som vil blive trukket med 
skolepengene for november.
Og så få vi forhåbentlig billeder og bøger i slutningen af næste uge.

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.



Vor bogholder beder meddele, at
9. klasse opkræves for landbrugstur med kr. 500,00 i oktober

3. klasse opkræves for fløjter med kr. 355,00 i oktober

Kære forældre i 3. klasse
Som jeg skrev i Nyhedsbrev uge 21, skulle I have været opkrævet kr. 
100,00 for bustur den 1. juni. Jeg lovede da, at de ville blive opkrævet pr. 
1. juli, men så gik der ferie i den her. Og nu er jeg så vågnet op til dåd og 
tillader mig derfor at trække beløbet med skolepengene pr. 1. oktober d.å.

Venlig hilsen   Gitte Olsen, bogholder

Kursus: RELATIONERNES BETYDNING - når børn og unge skal lære
2 seminarer for forældre, lærere og pædagoger

med udviklingspsykolog Gordon Neufeld, PhD

lørdag d 3. oktober 2015 kl. 9.30 – 16.00
søndag d 4. oktober 2015 kl. 9.30 – 16.00

Sted: Skt. Johannes Gården
Blegdamsvej 1 B - 2200 Kbh N

Pris pr. dag kr. 1.200 - studerende kr. 900
Tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr (husk at angive navn og email)
på konto 7739 1469812, Neufeld Kurser i Danmark

Arrangør: Grete Lyngdorf  mail: gl@neufeldkurser.dk   Mobil 6059 0111
Yderligere info www.neufeldkurser.dk og www.neufeldinstitute.com

Søges børnepasning og rengøring

Kære elever i Michael Skolens 10.-12. klasse

Vi søger en frisk og pålidelig pige/dreng til børnepasning af Marioe (5 år) og 
Maggie (1 år), 1-2 lørdage eller søndage om måneden i tidsrummet kl. 12-17. 
Vi søger endvidere hjælp til rengøring 1 gang ugentligt ift. støvsugning, 
gulvvask og anden rengøring. Børnepasning eller rengøring = 100 kr. i timen.
Hvis dette har interesse og du ønsker at høre nærmere kan du ringe eller 
sende os en mail" :o)

Venlig hilsen   Jonniy og Anabella

jonniybjerre@gmail.com  tlf. 23 48 38 14
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Kalenderen

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 mandag den 5. 
oktober 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 8. oktober.

September

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

Uge 42 Efterårsferie

Mandag d. 19.
2. klasse forældremøde kl. 19.00
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Onsdag d. 21. Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

Onsdag d. 28.
Musikcafé kl. 17.00
Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag d. 29. MISO – Michael Skolens Orkester kl. 19.00-21.30
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