Nyhedsbrev

Michael Skolen
Advent
Tre er mine lys, som skinner,
tre som over mørket vinder.
Kærlighed og håb og tro,
vil i mit hjerte finde bo.

Uge 50 2015
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Her er vinderne i

Amerikansk Lotteri
ved Julebasaren
Som I ved, fik vi nogle forkerte nummersedler til det amerikanske lotteri,
men heldigvis har mange indleveret deres lodder med navne og telefonnumre på – der var en god kurv fuld – så vi trak numre op af kurven på lærerværelset torsdag eftermiddag, og her er vinderne og det, de har vundet:
Lysekrone
Bæresele
Kiste
Pashmina
Mørk hængekøje
Ikea lampe
Olympus kamera
Dessert tallerkener
Magic Friends
Magic Friends
Magic Friends
Aalto vase
Lys hængekøje
Hummel taske
Lego
Lego
Bellevue brunch
Bellevue hotel
Telt og tæppe

Karma 4. kl.
Alma Rosa Becker (tidl. elev – bliver kontaktet)
Mads Pristed (tidl. elev – bliver kontaktet)
Laura 8. kl.
Mikkel 6. kl.
Elias 3. kl.
Max 6. kl.
Valdemar 3. kl.
Johan Bæk (tidl. elev – bliver kontaktet)
Anna 6. kl.
Ellen Pierce (Zoe og Selma)
60 24 63 30 (bliver kontaktet)
Lena 4. kl.
Valdemar 3. kl.
Anna 5. kl.
Arthur 6. kl.
Asta 6. kl.
Solveig Skou
Sarah (Klara 2. kl.)

Præmierne kan afhentes på kontoret fra i dag og frem til næste fredag
den 18. dec. kl. 12.00.

På mandag er det Luciadag
I slutningen af 1600 tallet bragte tyske håndværkere
legenden om Santa Lucia til Skandinavien og i første omgang
til Sverige.
Før man gik over til den gregorianske kalender var den 13.
december årets korteste dag, og der var mange myter om
den lange nat og folk var bange for trolde og jætter m.m.
Fordi navnet Lucia stammer fra det latinske ord for lys og fordi den 13.
december var en gammel hedensk lysfest blev legenden om Santa Lucia
optaget som legenden om lysets brud.
I det katolske Sverige var den 13. december også starten på julefasten og
den dag bragte unge terner klædt i hvidt mad til herskaberne på de store
herregårde og slotte. Da hænderne var fulde af mad satte man lys i håret
på den forreste og Lucia optogene have taget deres begyndelse.

Fundet
I sidste uges Nyhedsbrev efterlyste Aase denne guldarmring, som hun har
haft i 46 år. Den blev fundet af Vanja fra 2. klasse, så nu har Aase fået sin
kære guldarmring igen og Vanja fik dusøren på 500 kr.

Købes
God, brugt akustisk guitar (spansk).
Henvendelse til Solveig 61 70 04 04

Kalenderen
December

Fredag

d. 4.

Adventsspiral

Lørdag

d. 5.

Julekabaret på Klauzdal

Mandag

d. 7.

Musikcafé kl. 17.00

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

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.

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.

