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Så er adressebogen delt ud
Med én til hver elev. Hvis I skal bruge ekstra eksemplarer, kan de fås hos
Peter på kontoret

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 får vi billeder og bøger i løbet af næste uge. Jeg kommer rundt i alle
klasser med dem.

Efterlysninger
Cykelhjelm
Signe i 5. klasse savner sin cykelhjelm. Den er sort og er kendetegnet ved
to runde røde elastikker i toppen. Hvis nogen har set den/ved hvor den er,
så er det fint hvis i kan give besked på tel. nr: 61737589, eller e-mail:
camilla.thuv@gmail.com.
Og I må også gerne aflevere den til Peter på kontoret.

Team Antro Pedals
Cykelholdet for alle interesserede forældre. Vi mødes hver søndag
kl. 8.00. Distancen & ruten er altid spændende. Vi har høj kadence & plads
til flere cykelentusiaster med store drømme.
Hvis du er interesseret kontakt teamleadere:
Chris Robinson eller Christoffer H. Leopold Jacobsen
rawrobinson@hotmail.com holtemann@hotmail.com

Julebasar - praktisk
Lørdag d. 28. november afholdes vores årlige Julebasar
Klassernes valgte julebasarrepræsentanter har holdt møde om de forskellige
boder og de praktiske tiltag, der skal gøres.
Aktiviteterne for klasserne fordeler sig således (klassens julebasarrepræsentant
vil informere dig mere om, hvordan du kan deltage):
Bh. klasse: Hyldebærgløgg og æbleskiver
1. klasse: Fiskedam
2. klasse: Juledekorationer – værksted og salg
3. klasse: Julebageri - værksted og salg
4. klasse: Håndarbejdsbod
5. klasse: Lysstøberi - værksted og salg
6. klasse: Tombola og andet lotteri
7. klasse: Konditori og elevernes aktivitet.
8. klasse: Sandwich, pizza, postej etc. og elevernes værksted .
9. klasse: Suppebod .
10. klasse: Ris a la mande.
Overskolen: Kabaret lørdag d. 5. december kl. 17.30 på Klauzdal.
Smedje: Smedning af knive og andet.
Vi vil gerne opfordre alle til at bidrage til håndarbejdsboden. Det er en bod, der
bliver set frem til af alle Julebasarens gæster og en bod, der flot repræsenterer
nogle af skolens kvaliteter – derfor er det vigtigt, at også forældrene i de øvrige
klasser kan bidrage med gode hjemmegjorte ting (kan afleveres på kontoret
eller fredag d. 28. november i Håndarbejdsboden) – henvendelse til Irdi:
irdi_renaberg@hotmail.com
Tombolaen modtager gerne sponsorgaver til lotteriet – henvendelse til Mikala
mikalaridley@hotmail.com.
Juledekorations boden skal bruge meget gran, hvis du har fældet et træ eller
har beskåret en troldhassel – må du gerne lægge det bag ved 2. klasse.
Det er Skoleforeningen, der i samarbejde med forældrene og lærerne står for
Julebasaren. Overskuddet kommer eleverne til gode i form af
musikinstrumenter, legeplads, grønne områder, udvidelse og forskønnelse af
skolen. Lærerne i form af tilskud til kurser og forældrene i form af foredrag. Vi
vil opfordre alle til igen i år at deltage aktivt i forberedelserne og på selve
dagen.
Udlæg til materialer kan refunderes enten på kontoret eller på julebasardagen
ved at have bon og regninger med, hvor der skal stå klasse og navn på eller
ved henvendelse til skoleforeningens kasser Annika:
annika.anthonsen@gmail.com
Der vil være mulighed for at betale med mobilpay på kontoret - ellers er det
bedst med en masse mønter på lommen til at betale med i boderne.
Med venlig hilsen Skoleforeningen

Kalenderen
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
Efterårsferie

Uge 42
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

Nytårskoncert 2016
Selvom det er lidt ude i fremtiden, vil vi gerne allerede nu annoncere at
Nytårskoncerten 2016, som også er en lørdagsskole, kommer til at foregå en
fredag aften. Det betyder, at alle elever allerede nu skal sætte hele dagen,
fredag den 22. januar 2016, af til arrangementet, som vi forventer vil vare fra
kl. 16.00-21.00. Fredagen er en skoledag og koncerten tæller som en
lørdagsskoledag, så der er ikke skole om lørdagen den 23. januar.
Overskoleelev søges til fritidsarbejde
Vi istandsætter vores lille 2 vær. lejlighed på Vesterbro. Vi har brug for et ungt
menneske til malerarbejde, du kan få en nøgle når vi ikke er der! Malingen er
økologisk & Svanemærket - markedets bedste!
Vi betaler kontant! Hvis interesse kontakt Lone & Christoffer (i 5. kl. + Bh. Kl.)
Mail: Holtemann@hotmail.com SMS: 3076 6339

