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Advent
To lys vil os vejen lede,

et til håb og et til glæde.
Mørket viger, lyset kommer,
over alle folk, det strømmer.

Uge 48  2016
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

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


Tak for

Skoleforeningen vil gerne sige en stor tak til forældre, elever, lærere og 
til skolens venner, som har været med til at få årets julebasar til at lykkes 
så flot – med smukke og inspirerende boder. 

Uden jeres opbakning og det kæmpe arbejde I gør med at levere til 
boderne, stille op/pynte, få vagtplaner til at gå op, pasning af boder i løbet 
af dagen og al oprydningen bagefter, ville vi ikke kunne afholde en af årets 
vigtigste begivenheder, som Julebasar en er for skolen, både socialt og 
økonomisk. 

Også en stor tak til de optrædende elever for deres fine indslag i salen og 
i overskolen!

Vi ser frem til og glæder os allerede til næste julebasar.

Med venlig hilsen

Skoleforeningen



Iben har sidste dag i SFO Valmuen

I dag, fredag den 3. december i SFO Valmuen tager vi afsked med Iben, 
som har været hos os i 5. år.
Hun bliver færdiguddannet som fysioterapeut i januar 2017, og skal så ud 
og have arbejde som fysioterapeut.
Vi har været meget glade for at have Iben hos os i Valmuen og ønsker 
hende alt det bedste.

De bedste hilsener og ønsker

Lobsang og Solveig



Kalenderen

Efterlysninger:

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

Skibukser

Angelica fra 5. klasse efterlyser et par brune skibukser, sidst set ved 
amfi-teatret for ca. en uge siden.

Kontakt Henriette tlf. 61 67 59 00

kan også afleveres på kontoret

Stofnet og briller

På julebasaren forsvandt mit prikkede stofnet. Jeg ville blive lykkelig 
for at få det igen - især mine briller i blåt etui. Findeløn gives.

Kontakt: Lone Leopold tlf. 61 71 66 53

kan også afleveres på kontoret


