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Glemmetøj og navnelapper
I sidste nummer af nyhedsbrevet reklamerede jeg for
http://navnelapper.dk/ - så vi kunne få glemmetøjet tilbage til rette ejer.
En forælder har nu gjort opmærksom på en anden mulighed: et tøjstempel.
På denne adresse https://www.babadut.dk/produkter/188-toejstempel/
kan man købe sådan et stempel. Det er lidt dyrere end navnelapperne
(tilbud lige nu 229 kr.), men det skulle i følge vor læser/forælder kunne
bruges rigtig mange gange uden at man skal skifte stempelpude, hvis man
også køber en opbevaringsbøtte (19 kr.) sammen med stemplet.
Og mit tilbud står stadig ved magt: alt navnemærket tøj, der kommer ind
til kontoret, bliver bragt tilbage til ejeren med det samme...
Peter på kontoret

Det er på søndag:

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

Sophia Seminariet
Inviterer til
fredagsforedrag den 13. november kl. 17.00
ved Poul Erik Pedersen
Om Didaktik og Evaluering i Waldorfpædagogikken
Det centrale for lærergerningen – for undervisningen som virke – er
situationen i klasselokalet, selve det at kunne undervise. Det kræver, at
man har de pædagogiske færdigheder til at planlægge, gennemføre og
evaluere sin undervisning således, at der opstår konkret læring i
eleverne. Videnskaben om disse færdigheder kaldes didaktik, og på
denne eftermiddag vil vi tale om, hvad der særligt karakteriserer
didaktikken i Waldorfpædagogikken, samt hvordan vi særligt evaluerer
elevernes arbejde.
Poul Erik Pedersen, f. 1966, er naturfagslærer og klasseleder for 9. klasse på Rudolf
Steiner Skolen Kvistgård, hvor han har været ansat siden 2011.

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte
Tid: Fredag den 13. november kl. 17
Entré: Fri

Kalenderen
November

Fredag

d. 6.

Lanternefest

Mandag

d. 9.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Tirsdag

d. 10.

1. klasse forældremøde kl. 18.30

Onsdag

d. 11.

7. og 8. klasse integrationsarrangement

Torsdag

d. 12.

6. klasse til koncert på konservatoriet (DKDM)
MISO – Michael Skolens Orkester kl. 19.00-21.30

Mandag

d. 16.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Tirsdag

d. 17.

Musikaften kl. 19.00 – entré for voksne 20 kr.

Torsdag

d. 19.

Intromøde kommende Bh. og 1. klasse kl. 19.00

Tirsdag

d. 24.

4. og 5. klasse til koncert på konservatoriet (DKDM)

Torsdag

d. 26.

Bh.kl. Til marionetteater på Bh.seminariet kl. 10.00
MISO – Michael Skolens Orkester kl. 19.00-21.30

Lørdag

d. 28.

JULEBASAR

Mandag

d. 30.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00
December

Fredag

d. 4.

Adventsspiral

Lørdag

d. 5.

Julekabaret på Klauzdal

Mandag

d. 7.

Musikcafé kl. 17.00

Torsdag

d. 10.

MISO – Michael Skolens Orkester 19.00-21.30

Mandag

d. 14.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00-21.00

Torsdag

d. 17.

Julespil for forældre

Fredag

d. 18.

Julespil for elever
Sidste skoledag inden juleferien
Januar 2016

Tirsdag

d. 5.

Første skoledag efter juleferien

