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Skolefoto er kommet
Så er billederne fra skolefoto kommet og
delt ud. Hvis I ikke har fået det, I har bestilt
eller hvis I har fået lyst til at bestille et
klassebillede, skal I ringe til:

Modulskolefoto
56 76 12 12

https://www.modulskolefoto.dk/

Keramikfigurer fra Høstfesten

De fine figurer som blev lavet i det åbne keramikværksted til vores 
høstfest er blevet brændt. 
ALLE figurerne har ”overlevet” brændingen og venter på at blive hentet i 
keramikværkstedet - de ligger fremme. I skal bare kigge forsigtigt efter 
jeres egen figur med jeres eget navn på bunden.

Venlig hilsen  Violeta

https://www.modulskolefoto.dk/


Kalenderen

Fremlysning

Der må være en ekstranøgle, ellers har en Toyota 
stået stille siden sidste fredag eftermiddag, hvor 
denne nøgle blev indleveret til kontoret.
Kan afhentes på kontoret.

Michaelsangerne - tilbud om at synge i kor

Vi er et kor bestående af forældre (nuværende og tidligere) og venner af 
Michael Skolen. Vi er så heldige at have Elisabeth Moe som vores korleder,
og hun guider os hver anden mandag i ulige uger kl.19.00-21.00, 
igennem de nordiske sange og årstidens sange. 
Har du lyst, eller kender nogen, som kunne tænke sig at have lyst, til at 
synge i kor, så mød op på mandag den 22. oktober kl. 19.00 i Salen. Det 
er plads til alle stemmer, øvede som mindre øvede - vi tager vel imod.

Har du spørgsmål så send mig en mail på henikolaisen@yahoo.com

På gensyn - Henriette Nikolaisen

November

Fredag d. 2. 5. klasse fest i Klubben

Mandag d. 5. Musikaften kl. 16.30
Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 9. Bh.kl., 1., 2. og 3. kl. Lanternefest kl. 17.00-19.00

Mandag d. 19. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

December

Lørdag d. 1. JULEBASAR

Mandag d. 3. Skolefridag – SFO'erne åbne 7.30-17.00

Tirsdag d. 11. Julemusikaften kl.16.30
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