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Børnenes Kontor – julehjælp
Så er der kommet ansøgningsskemaer til Børnenes Kontors julehjælp. I kan 
hente et skema her hos mig på kontoret eller sende en mail til 
mail@michaelskolen.dk så sender jeg et skema med posten. De udfyldte 
skemaer skal være afleveret til kontoret (eller sendt med posten) så jeg 
har dem senest onsdag den 4. november (det er om kun 12 dage!).

Peter på kontoret

Skolefoto – så kom de endelig
Så kom vores skolefoto – endelig. Og de er blevet delt ud. Alle elever har 
fået et klassebillede og en elevbog, og alle elever bliver trukket kr. 95,- 
med skolepenge, november for det. Hvis I ønsker ekstra eksemplarer af 
klassebilledet, kan I bestille dem hos Modulfoto på tlf. 56 76 12 12 og mail 
modulfoto@modulfoto.dk. Og det koster kr. 85,- per billede.
Så skulle den være klaret! Nu må vi se, hvad vi gør til næste år.

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 

Fra bogholderiet

Vor bogholder, Gitte Olsen, beder meddele, at med skolepenge for novem-
ber opkræves tillige:
2. klasse: sikker stavning, kr. 76,00
6. klasse: tyskhæfte, kr. 34,00
9. klasse: rest landbrugstur, kr. 75,00
9. klasse: formelsamling, kr. 25,00
Alle elever skolefoto, kr. 95,00
Alle, der har lejet et instrument opkræves med kr. 750,00

mailto:suchata.svanberg@gmail.com
mailto:modulfoto@modulfoto.dk
mailto:mail@michaelskolen.dk


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
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Kalenderen

Efterlysning

Sony Videokamera efterlyses!

Jeg udlånte mit videokamera til skolen i februar 2015, men fik desværre ikke 
hentet det i tide indtil en fjernede det. Det har ligget på en hylde på lærer-
værelset siden da . Hvis nogen ser det kontant mig venligst.

Mikkeline 22 95 88 82 

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

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
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