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Borde bortgives
Fire skoleborde fra 3. klasse bortgives.

Er du interesseret, så send en mail til Marchel
info@fitforliving.dk.

Overskolen – store elever – søndagsarbejde tilbydes

Frugttorvet har ledige job i vores frugtpakkeri, arbejdstiden er søndag, 
typisk fra kl. 10:00 til 14:00 Målløn ca. kr. 130,- i timen. Din alder ca. 16 år.
Er du interesseret så send en SMS med:
Navn, adresse og alder til 28 73 19 14

Hilsen   http://www.frugttorvet.dk/

Varsling af takststigning
Som tidligere år vil der ved årsskiftet ske en stigning af taksterne på 
skolepenge, Brombærhus og diverse ydelser pr. 1. januar 2018. De præcise 
beløb vil blive udmeldt i november i forbindelse med den endelige 
fastlæggelse af budget for 2018.

Efterlysning

Gregers i SFO'en har mistet sin jakke. Det er en sort softshell jakke med 
et grønt cirkelsymbol på ærmet, og der står Miljøpunkt ved brystlommen.
Hvis du finder den så bring den over til Gregers i SFO'en eller ind til Peter på 
kontoret.

Novembertilbud i Butikken
Under Kastanjen

3. stk. PUKKA te 100 kr.

så længe lager haves

http://www.frugttorvet.dk/
mailto:info@fitforliving.dk




Kalenderen

Børnehaveklassen ønsker sig...

Gamle gryder (ikke teflon) og køkkenredskaber i træ eller metal til leg i 
sandkassen. Kan afleveres i børnehaveklassen.

November

Onsdag d. 8. Musikaften kl. 16.30 Elever af Rune, Malene l, 
Malene O, Anna og Sarah

Fredag d. 10 Lanternefest - skolen

Lørdag d. 11. Overskolen – Kvindedag i salen 10.00-16.30

Mandag d. 13. ØU- og bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 14. Musikaften kl. 16.30 Elever af Nanna, Lise, Bjarke,
Oliver og Kristian

Fredag d. 17. Lanternefest - Brombærhuset

Lørdag d. 25. JULEBASAR

Mandag d. 27. Fridag

Torsdag d. 30. Børnehaveklassen Adventsspiral

December

Fredag d. 1. Adventsspiral

Lørdag d. 2. Julekabaret

Mandag d. 11. ØU- og bestyrelsesmøde

Lørdag d. 16. Kristians elever – juleafslutning kl. 15.00 i salen

Onsdag d. 20. Børnehaveklassen - julespil

Torsdag d. 21. Sidste skoledag inden juleferien

Januar 2018

Mandag d. 8. Første skoledag efter juleferien



      Sophia Seminariet 
 

Inviterer til 

 

foredrag fredag den 17. november kl. 17.00 

ved seminarielærer Anders Høier 

”Steiner pædagogik er jegets pædagogik” 

 

For snart 100 år siden blev ”jegets pædagogik” født. ”Jeg” er det lille 
ord, som vi alle bruger hver dag, og som kendetegner det 
menneskelige i os - det jeg, som f. eks. dyr ikke har. De kan derfor 
ikke ændre sig, men højst dresseres, og det kun indtil kønsmodningen! 

Jeget har sit virke i sjælen og forbinder sig efter særlige rytmiske 
lovmæssigheder med sjæl og krop. Denne udvikling kan og bør 
understøttes, hjælpes og fremmes, så mødet med andre mennesker, 
naturen og livet bliver et personligt frit moralsk anliggende! 

– Hvordan kan pædagogik blive jegets fødselshjælper? 

- Hvordan forvandler vores jegbevidsthed sig? 

- Hvad er jeget, og hvor finder jeg det? 

 

Alle er hjertelig velkommen 
 

 
Tidspunkt: kl.17 
Sted:        Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte 
Entré:        Fri    
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