
Nyhedsbrev

Michael Skolen

Uge 47  2015
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

http://www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/


Klubben efterlyser:

En hjælpende hånd
(eller ti!)

Arbejdet med den nye klub 
skrider meget fint frem. Der 
er lavet et meget flot stykke 
arbejde af de forældre, som 
har været på opgaven de 
sidste mange weekender. 
Langt de fleste har ikke haft 
nogen håndværksmæssig 
baggrund eller erfaring, 
hvilket gør resultatet endnu 
flottere. Vi håber fra 
byggeudvalget, at de 
forældre som har håndværksmæssig baggrund vil give disse forældre et ekstra 
klap på skulderen.  Tak for indsatsen til dem og det mod det kræver at kaste sig 
ud i sådan en opgave, hvor man er på ukendt grund.

Men der er stadig brug for en indsats i klubben, den kommende weekend (14.-
15. nov.) er desværre aflyst, da kun en forælder har meldt sig til! 
Næste weekend (28.-29. nov.) er der også kun en tilmeldt, måske pga. 
Julebasaren. Marchel vil den lørdag være der, i det omfang han kan, og lede og 
fordele arbejdet, hvis der skulle være flere, der har lyst til at komme.
Weekenderne der følger er også tyndt besat, men det kan jo ændre sig. 
Der rigtig mange der gerne vil male, det er der ikke helt plads til, når den dag 
kommer, så byd gerne ind på andet arbejde - der er brug for det og instruktion 
skal nok være der.

Endnu en gang efterlyser vi de af jer, som er håndværkere: maler, snedker, 
elektriker, brolægger osv. Vi håber at nogle af jer vil melde jer til, så I kan være 
med til at sætte jeres præg på finishen og give noget hjælp og aflastning til 
byggeudvalget. Hvis du/I har håndværkerbaggrund vil det også være muligt at 
arbejde på egen hånd på hverdage f.eks.

Tilmelding til mail@michaelskolen.dk

Venlig hilsen     Byggeudvalget

Så begynder vi så småt at jule i butikken. 
De skønne julekalendere fra Wynstone 
Press er på hylderne, juleophæng og gode 
ideer til pakkekalenderen.

Butikken er drevet af frivillig arbejdskraft og har stadig brug for flere hænder 
så vi kan holde åbent 3 eftermiddage om ugen. Kontakt Pia Ververs: 
ververs.pia@gmail.com hvis du kan afsætte 3 timer til en vagt i ny og næ.
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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: Suppebod .
10. klasse: Ris a la mande. 
Overskolen: Kabaret lørdag d. 5. december kl. 17.30 på Klauzdal. 
Smedje: Smedning af knive og andet. 

Vi vil gerne opfordre alle til at bidrage til håndarbejdsboden. Det er en bod, der 
bliver set frem til af alle Julebasarens gæster og en bod, der flot repræsenterer 
nogle af skolens kvaliteter – derfor er det vigtigt, at også forældrene i de øvrige 
klasser kan bidrage med gode hjemmegjorte ting (kan afleveres på kontoret 
eller fredag d. 28. november i Håndarbejdsboden) – henvendelse til Irdi: 
irdi_renaberg@hotmail.com

Tombolaen modtager gerne sponsorgaver til lotteriet – henvendelse til Mikala 
mikalaridley@hotmail.com.

Juledekorations boden skal bruge meget gran, hvis du har fældet et træ eller 
har beskåret en troldhassel – må du gerne lægge det bag ved 2. klasse. 

Det er Skoleforeningen, der i samarbejde med forældrene og lærerne står for 
Julebasaren. Overskuddet kommer eleverne til gode i form af 
musikinstrumenter, legeplads, grønne områder, udvidelse og forskønnelse af 
skolen. Lærerne i form af tilskud til kurser og forældrene i form af foredrag. Vi 
vil opfordre alle til igen i år at deltage aktivt i forberedelserne og på selve 
dagen. 
Udlæg til materialer kan refunderes enten på kontoret eller på julebasardagen 
ved at have bon og regninger med, hvor der skal stå klasse og navn på eller 
ved henvendelse til skoleforeningens kasser Annika:  
annika.anthonsen@gmail.com

Der vil være mulighed for at betale med mobilpay på kontoret - ellers er det 
bedst med en masse mønter på lommen til at betale med i boderne.

Med venlig hilsen Skoleforeningen
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Kalenderen

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.

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
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