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Advent
Kære du, mit lys så ene,

skin med dine stråler rene.

Tænd vort håb og vis os vej,

vi vil alle følge dig. 
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For megen trængsel og alarm
Der er så meget trængsel om morgenen på vores parkeringsplads, at vi må 
minde om, at parkeringspladsen er til skolens ansatte. Forældre der skal 
aflevere børn i børnehaven, må gerne køre ind på parkeringspladsen, men 
de skal vise hensyn.
Alle andre må sætte deres børn af ude ved vejen.
Der er simpelthen ikke plads til al den trafik på parkeringspladsen.

Adventsspiral for forældre næste fredag (4. dec.)

Der er i lighed med sidste år adventsspiral i eurytmisalen for forældre og 
andre interesserede fredag den 4. december kl. 8.00 (præcis).

Forbyttede jakker

Tirsdag eftermiddag forsvandt Louis B fra 6. klasses olivengrønne 
vinterjakke. Til gengæld lå der en anden olivengrøn jakke – tilsyneladende 
herreløs - som Francesca gav Louis B lov til at låne (det var jo temmelig 
koldt i tirsdags). Så her er nok tale om et tilfælde af forbyttede jakker.
Så det ville være godt hvis forældrene til den, der har fået Louis' jakke 
med hjem (Louis navn står i kraven på jakken) vil kontakte Louis' mor, 
Trine, på tlf. 27 28 36 86, så jakkerne kan blive byttet tilbage.

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.

mailto:ververs.pia@gmail.com


Sjælens prøvelse
Nu bliver en oversættelse af 
Rudolf Steiners 2. mysterie-
drama "Sjælens prøvelse" sendt 
i trykken.
Det forekommer umuligt at 
opføre og vanskeligt at forstå 
for et publikum, men det er 
fyldt med visdom.
Stykket vil blive gennemgået 
som et studiekredsagtigt fore-
drag over en række mandage 

hos Klaus Barfod, Harevej 1, 3600 Frederikssund.

Første gang mandag den 11. januar 2016 kl. 19.30.

◊

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: 

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. 



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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