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Byggeriet af den nye
klub går rigtig godt. Som
I kan se på billedet, er
det nu det indvendige,
som mangler mest.
Men det går fremad og
rigtig godt!

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):
Brombærhuset: Marionetteater
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: Glaskunstværksted
10. klasse: Ris a la mande
12. klasse: Antikvariat

Det er i dag:

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

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.

Skolefridag – SFO åben 7.30-17.00
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

Onsdag

d. 20.

Repræsentantskabsmøde kl. 19.00

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.

