Nyhedsbrev

Michael Skolen

Advent
Kære du, mit lys så ene,
skin med dine stråler rene.
Tænd vort håb og vis os vej,
vi

vil alle følge dig.

Uge 47 2016
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Program for optræden i salen:
Kl. 10.30
3. klasse – adventssang
4. klasse – Vinter er nær
8 og 9. klasse – strygekvartet
6. og 7. klasse – kor
Kl. 12.00
2. klasse – eurytmi, sang og fløjte
12. klasse – eurytmi eventyr
8. - 12. klasse – overskolekor
Kl. 13.30
5. klasse
6. klasse
5. klasse
7. klasse

– orkester
– engelsk recitation
– recitation
- sang

Fra 11. klasse

Sponsorgaver søges
I anledning af dette års Julekabaret afholder vi lotteri, hvor alle overskydende penge går til en forælder, vi gerne vil hjælpe.
Vi søger derfor sponsorgaver til præmier, som hjælper til at gøre overskuddet til forælderen større.
Det ville glæde os utrolig meget, hvis I alle vil gå hjem og se om dit
arbejde kan give os lidt. Alle bidrag vil være til stor glæde!
På forhånd tak! Hilsen 11. klasse
Kontakt: vibse-buch@hotmail.dk tlf. 27 21 69 22

Eftermiddag ved Sømosen

Kalenderen
November
Mandag

d. 14.

Musikaften kl. 19.00

Mandag

d. 21.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Lørdag

d. 26.

JULEBASAR

Onsdag

d. 30.

8. klasse forældremøde kl. 19.00
December

Fredag

d. 2.

Adventsspiral

Lørdag

d. 3.

Kabaret på Klauzdal kl. 17.30

Mandag

d. 5.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 6.

3. klasse forældremøde kl. 19.00

Onsdag

d. 7.

Musik Julematiné kl. 17.00

Fredag

d. 9.

12. klasse i Vordingborg

Onsdag

d. 21.

Sidste skoledag inden juleferien
Januar 2017

Mandag

d. 9.

Første skoledag efter juleferien





Fra bogholderiet
Vor bogholder beder meddele
at med skolepenge for december opkræves:
4. klasse for Engelske sangbøger med kr. 50,00
8. klasse for Texas lommeregner med kr. 150,00
10. klasse for rest landmålingstur med kr. 198,00

