Nyhedsbrev

Michael Skolen

Advent
To lys vil os vejen lede,
et til håb og et til glæde.
Mørket viger, lyset kommer,
over alle folk, det strømmer.

Uge 49 2017
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Vor bogholder (Gitte) oplyser:

Gavebidraget
Kære forældre
De til Brombærhuset/skolen indbetalte gavebidrag, skal nu indberettes til
Skat. Bidraget indberettes automatisk på ”mor”. Såfremt det skal indberettes på ”far”, beder jeg om at modtage meddelelse derom til
bogholder@michaelskolen.dk
Såfremt ”far” allerede er tilmeldt, er det ”far”, der stadig bliver
indberettet på. Sidste frist for ændringer er den 21. december, hvor vi
går på juleferie. Det er nemlig én af de arbejdsopgaver, der ligger mellem
jul og nytår.

Skoleforeningen kontingent
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





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

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

Det er i eftermiddag:

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

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

