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Julebasar 2017

Lørdag den 25. november byder vi 
velkommen til den årlige Julebasar. 

Vi glæder os til at se Michael Skolens
forældre, elever, lærere, venner,

bekendte og interesserede på denne
traditionsrige dag, hvor skolen danner

ramme om forskellige værksteder, salgsboder, spisesteder, elevoptræden
m.m.

Butikken Under Kastanjen holder åbent med salg af udvalgte økologiske
varer, bivoksplader, farveblyanter, sten og krystaller og andre fine ting.

Der kan betales med dankort i butikken.

I salen vil der, ud over velkomstforestilling 10.30, være 12. klasse 
eurytmieventyr kl. 12.00 og kl. 13.30 elevforestilling med forskellige 
indslag. Der er frivillig entré ved alle forestillinger (giv et bidrag i kurven 
ved indgangen).

Overskolekabareten spilles lørdag d. 2. december på Klauzdal.

Adgang for voksne og elever fra og med 8. klasse.
Billetter til kabareten kan købes i antikvariatet i 12. klasse hele dagen.

Overskuddet fra Julebasaren går til
Skoleforeningen, som blandt andet giver

bidrag til efteruddannelse, støtte til
Klubben, instrumenter og forskønnelse af

området.

Venlig hilsen og rigtig god fornøjelse

Skoleforeningen



De gratis bordes skæbne
Der var meget få, der var interesserede i de gamle borde fra 3. klasse. 
Men så hørte nogen fra Danmarks Radio om bordene – og de var 
interesserede i dem til deres rekvisitafdeling. Så nu har 3. klasses gamle 
borde fået en ny karriere som tv-rekvisitter og hvem ved? Måske dukker 
de op på en skærm nær dig!

Kære forældre

Butikkens utrættelige dynamo og 
organisator Pia Ververs  må i 
nogle  måneder tage en pause fra 

det frivillige arbejde. Hendes helbred er hårdt ramt og det vil tage 
måneder at komme ovenpå igen..
Derfor holder Pia en pause fra butikken året ud og vender først tilbage 
når hun har et reelt overskud at byde ind med. Vi ønsker Pia virkelig god 
bedring. Evt. henvendelser angående bestillinger eller andre aftaler kan 
gøres til bogholder Gitte eller til de frivillige der holder Butikken åben.

Forlaget Blue Pearl, der udgiver bøgerne Barnets sang-perler
og Barnets eventyrperler har lavet en julebogpakke: Begge
bøger for en samlet pris på 500 kr. i butikken.



Vor bogholder (Gitte) oplyser:

Med december måneds skolepenge trækkes følgende:

• 1. klasse: farveblyanter kr. 50,00
• 6. klasse: tysk øvehæfte kr. 30,00
• 8. klasse: Let’s do it kr. 35,00

Nye takster per 1. januar 2018
Som varslet i tidligere nyhedsbreve stiger taksterne en smule fra
1. januar 2018. I skemaet herunder kan I se de nye priser.

Skolepenge
Frivilligt

Gavebidrag
I alt

Første barn i bh.kl. til 12. kl. 1.394,00 165,00 1.559,00 

Andet barn i bh.kl. til 12. kl. 1.124,00 105,00 1.229,00 

Efterfølgende børn; pr. barn 0 100,00 100,00 

Fritidsordning  pr. barn 884,00 0 884,00 

Fritidsklub, fuld tid (4., 5. + 6. kl.) 884,00 0 884,00 

Fritidsklub, deltid (5. + 6. klasse) 530,00 0 530,00 

Individuel instrumentalundervisning 
Bh.kl.-2. kl. pr. barn (10. mdr.)

595,00 0 595,00

Individuel instrumentalundervisning 
3. kl.-12. kl. pr. barn (10. mdr.)

505,00 0 505,00

Instrumentleje (én gang årligt) 750,00 0 750,00 

Betalingsgebyr for FI-kort 75,00 0 75,00 

Optagelsesgebyr skolen pr. barn 1.570,00 

Børnehavebarn 0-3 år (12 mdr.) 3.270,00 50,00 3.320,00 

Børnehavebarn over 3 år (12. mdr.) 2.665,00 50,00 2.715,00 

Optagelsesgebyr Brombærhuset 655,00 





Kalenderen

Adventsspiral for forældre

Fredag den 1. december kl. 8.00 
(præcis) er der adventsspiral for 
forældre (kun voksne), gamle 
elever og andre interesserede.

November

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
6. kl. Julespil for forældre o.a. kl. 18.30

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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