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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 – igen i år med meget smukke 
og inspirerende boder !

Uden jeres opbakning og det kæmpe arbejde I gør med at bidrage 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 JULE BASAREN er 
for skolen, både socialt og økonomisk. 

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

Med venlig hilsen Skoleforeningen



Vil du hjælpe skolens lille butik?
Hvis du har to timer om ugen, du kan lægge i Butikken Under Kastanjen, 
kan du til gengæld:
* Få 20 % rabat på lækre, økologiske/biodynamiske varer.
* Bestille ting fra Helsam eller Natursource, som ikke i forvejen findes i 
butikken.
Vi har brug for hjælp med både salg, opsætning af varer (uden for 
åbningstiden) og rengøring. Hvis du ikke kan give et nap med hver uge, vil et
par timer hver 14. dag også blive taget imod med kyshånd.
Butikken Under Kastanjen er aktuelt åben onsdag, torsdag og fredag kl. 
14.30-16.30. Hvis du har bedre mulighed for at være der om morgenen, 
f.eks. i tidsrummet 8.00-9.30, vil det også være en stor hjælp.
Butikken Under Kastanjen drives af frivillige, og overskuddet går 
ubeskåret til Michael Skolen.
Vil du vide mere? Så skriv til Sandie på sandieleth@live.dk

Sang- og eventyrperler til jul

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.
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Julebasaren
Lotteri. Der er en enkelt 
uafhentet gevinst i lotteriet:
Det drejer sig om præmien til 
blå serie nummer 67, som kan 
afhentes hos

Peter på kontoret

Medlemskab af skoleforeningen
Skoleforeningen støtter op om pædagogiske tiltag og har til formål at 
sikre det antroposofiske syn i den pædagogiske hverdag. Skoleforeningen 
står også bag mange arrangementer på Michael skolen og i Brombærhuset. 
Skolen og Brombærhuset kan søge skoleforeningen om økonomisk tilskud til
personalekurser, arrangementer mm.

Vor bogholder (Gitte) oplyser:

Der betales kr. 200 om året for medlemskab af skoleforeningen. 
Kontingentet for 2018 trækkes med skolepenge for februar 2018. 
Medlemskabet af skoleforeningen er frivilligt.
Hvis man ikke ønsker medlemskab af skoleforeningen kan dette frameldes 
senest onsdag den 10. januar 2018 til bogholder Gitte Olsen på mail: 
bogholder@michaelskolen.dk

Endvidere

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
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og til sidst

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
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



       
                   Sophia Seminariet 
 

Inviterer til 
 

foredrag fredag den 8. december kl. 17.00 
ved seminarielærer Anders Høier 

”Læring som udviklingsvej 

- en tidssvarende metode i en højteknologisk 
tidsalder” 

For snart 100 år siden blev jegets pædagogik født! I barnets udvikling taler 
vi om jeg-oplevelse, jeg-følelse og jeg-bevidsthed. I denne udvikling, hvor 
barnets jeg griber sjælekræfterne i handlinger, følelser og tanker, er 
Steinerskolernes læreplan og kunstneriske virke fødselshjælpere. Ikke kun 
menneskets egocentriske ”mig” udfolder sig, men barnet får hjælp til at nå 
frem til et socialt og moralsk liv i frihed ! 

Hvor lever menneskets jeg, og hvad er dets miljø? 

Hvad er fantasikræfter, og hvad er deres miljø? 

Kunst og fantasi hører sammen, men hvordan? 

Foredraget er en videreføring af temaet fra den 17. november, men kan 
høres uden at have deltaget før! 

Sted:  Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte 
Tid:    Fredag den 8. december kl. 17.00 
Entré: Fri    
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