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Gratis Borde!
Fire skoleborde fra 3. klasse bortgives.
Er du interesseret, så ring til Marchel

på 28 76 66 61 

Julebasar
Program

Kl. 10.00 – 16.00 Sandwichbar og konditori i overskolen, suppebod og 
kakaobod i skolegården samt gløgg- og æbleskivebod (bh.kl.) er åbne.

Kl. 10.30 Velkomstforestilling i salen. 
Døren åbnes kl. 10.15.
Kl. 12.00 12. klasses eurytmieventyr i salen

Kl. 12.00 – 15.00 Smedeværkstedet er
åbent. Smedning af knive og andet.

Kl. 13.30 Elevoptræden i salen.
Døren åbnes kl. 13.15.

Julegaveidé
Forlaget Blue Pearl, der udgiver bøgerne 
Barnets sangperler og Barnets eventyrperler 
har lavet en julebogpakke: Begge bøger for en 
samlet pris på 500 kr. 
Måske en julegaveidé til børn, forældre eller 
bedsteforældre.
Bøgerne kan købes i butikken Under Kastanjen
eller i Brombærhuset.
Der betales med mobilepay.





 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 

Det er i dag:



Kalenderen

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.

November

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. 4. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

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

Fredag d. 22. SFO'en åben 7.30 – 16.00

Januar 2018

Mandag d. 8. Første skoledag efter juleferien
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