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Skolefoto – igen, igen
Jeg havde håbet på at kunne dele klassebilleder og elevbøger ud i dag
(fredag), men sådan ville fotofirmaet det ikke! De har lovet os, at vi får
billeder og bøger i ugen efter efterårsferien, ak ja. Vi venter og håber.

Efterlysning
Skateboard
Skateboardet er 90 cm langt og 30 cm bredt med hvid/brune hjul og på
bagsiden er der grønt og lysebrunt og noget graffiti-agtigt sort. Hvis
nogen kan læse det står der STUZY. Der er også lidt blåt på bagsiden. Det
grønne er lidt ligesom noget maling, der er løbet ned over det brune.
Hvis du finder det, så gå endelig hen til kontoret og aflever det til Peter
eller stil det på kontoret eller giv det til Mikael i 4. klasse.

Fundet
iPhone
Onsdag (den 7.) formiddag blev der fundet en hvid iPhone på
parkeringspladsen. Det mest karakteristiske på den er nok
bagside-”dekorationen”. Kan afhentes hos Peter på kontoret.

Kære forældre

Butikken

Butikken satser på at
kunne holde åbent
regelmæssigt efter
efterårsferien - vi skal
lige have oplært et nyt
hold frivillige.
Vi håber I vil tage godt
imod dem.
Såfremt I også gerne vil tage vagter i butikken og ikke allerede har
modtaget en mail fra Pia Ververs kan I kontakte hende på:
ververs.pia@gmail.com mange herlige sensommerhilsner fra - Pia

Uld-engle
Kære alle forældre
Jeg holder en uld-engle-dag søndag den 8. november kl. 9.30 til 15.00.
Du laver en engel til håndarbejdsboden, og hvis du bagefter vil lave en til
dig selv, kan du gøre dette for 40 kr. Du får instruktion i, hvordan man
laver englen. Kom med godt humør, madpakke og evt. lidt godt til deling.
Jeg vil gerne, at I melder jer til på min mail suchata.svanberg@gmail.com
Mange hilsner Suchata - klasselærer for 6. klasse

Fælles bestilling til musikundervisningen
For alle som spiller musik:
1 nodestativ pris 100 kr.
Hvis man ikke selv kan stemme instrumentet: en tuner
pris 65 kr. (kan findes som app til nogle telefoner).
Celloer: bedes have en
såkaldt cello-hund 130 kr.
(Skal også medbringes på
skolen til orkester)
Fløjter og klarinetter: bedes have en holder
til klarinetten eller fløjten (Skal også
medbringes på skolen til
orkester)
Holder til klarinet 105 kr.
Holder til tværfløjte 105 kr.

En violinholder til at hænge violinen op på væggen pris 80 kr.
Jeg vil gerne lave en samlet bestilling så vi kan få gratis fragt.
Jeg bestiller mandag d. 19. oktober, så skriv hvad i ønsker at bestille til
lundsgaardmalene@gmail.com Hilsen Malene L. og Musiklærerne

Kalenderen
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
November

Fredag

d. 6.

Lanternefest

Onsdag

d. 11.

7. og 8. klasse integrationsarrangement

Mandag

d. 16.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Tirsdag

d. 17.

Musikaften kl. 19.00

Torsdag

d. 19.

MISO – Michael Skolens Orkester kl. 19.00-21.30

Lørdag

d. 28.

JULEBASAR

Mandag

d. 30.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

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.

