Nyhedsbrev

Michael Skolen

Advent
Fire lys i dag er tændt,
et bud er os fra himlen sendt.
I nord og syd og øst og vest,
vi samles nu til julefest.

Glædelig Jul og Godt Nytår
Uge 50 2016
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

Michael skolen er røgfri
Der må ikke ryges på skolens område og i skoletiden er det ikke tilladt for
eleverne at ryge på Stokholtbuen.
En del elever fra overskolen tager sig en rygepause ved Sømosen og det er
de velkomne til, blot de udleverede lommeaskebægere benyttes.
Det forventes, at alle elever er tilbage fra rygepausen inden den følgende
lektions begyndelse.
Rygereglerne gælder også for forældre og andre besøgende.

6. klasse spiller Julespil
6. klasse spiller julespil for forældre og andre interesserede på
mandag (d. 19.) kl. 17.00 i salen.

Ugen i Klubben
Menu i klubben i uge 50:
Mandag: Tortillas med diverse salater, sovse og nødder.
Tirsdag: Boller og chokoladekage. (rester fra festen)
Onsdag: Nachos og smoothies 7. Klasse : hvidløgs brød .
Torsdag: Pasta og sovs
Fredag : To forældrepar står for at lave mad.
Hver dag bliver der også serverede rugbrød, tilbehør og frugt.
De bedste julehilsner
Klubben

SFO jule-åbningstider
Vi har sidste skoledag på næste onsdag den 21. december, men SFO'erne
har også åbent torsdag den 22. december fra kl. 7.30-17.00.
Så Åbner SFO'erne igen i det nye år, hvor de har åbent hele uge 1, mandag
den 2. januar til fredag den 6. januar kl. 7.30-17.00 (fredag til kl. 16.00).
Mandag den den 9. januar starter vi alle i skolen igen.

Om musikaftener

Onsdag den 7. december havde vi Julematiné
Vi har flere skønne musikaftener i løbet af året. Senest den vidunderlige Julematiné, hvor mange elever - solister og grupper, blæsere og strygere,
nybegyndere, let øvede og de mere trænede elever spillede musik sammen og for
hinanden.
Det var en vidunderlig oplevelser at se de ihærdige og dedikerede elever på
scenen… men hvor var det trist, at de sidste 4-5 elever måtte spille for en
næsten tom sal.
Så derfor kære forældre og andre pårørende, det betyder så meget at I bliver
til den sidste tone er spillet.
Disse aftener er til stor glæde for de kammerater der sidder i salen - de som
netop har stået deroppe, på scenen…
De elever der lige har været der, ved om nogen, hvor vigtig og betydningsfuldt
det er, at den opmærksomme støtte er til stede.
Når det så er sagt, ved vi:
- At der er elever der har uopsættelige gøremål samme aften.
- At der er familier med små børn, der ikke har mulighed for pasning af de yngre
søskende.
- At der er sygdom der fordrer hurtig hjemkomst.
Musiklærerne imødekommer gerne særlige forhold, der forudsætter at elever
deltager først i programmet. Det skal blot meddeles i god tid og det vil blive
publiceret inden koncerten begynder.
Musikundervisningen på Michael Skolen er obligatorisk og ligeså deltagelse i
omkring to musikaftener om året.
De optrædende elever forventes at deltage som publikummer efter egen
indsats. De skal komme tilbage til salen, når de har lagt deres instrumenter fra
sig. Det bedes I forældre tage ansvar for.
Når vi i klasseundervisningen ønsker at eleverne betragter sig som medlemmer
af et "vi" og et fællesskab, er det meget vigtigt at forældrene udviser samme
deltagelse og interesse for børnefællesskabet, som netop en sådan aften bliver
meget tydeligt.
Vi ser frem til, at I fremover vil blive og nyde koncerterne til de slutter.
Tak til 6. klasses forældre - der ved Julematinéen havde sørget for kaffe og
hjemmebag.
Med venlig hilsen - Lærerne ved Michael Skolen

Kalenderen
December
Onsdag

d. 21.

Sidste skoledag inden juleferien
Skoledagen slutter ca. kl. 12.00
Januar 2017

Mandag

d. 9.

Første skoledag efter juleferien

Kattekillinger søger nyt hjem
Vi har to søde og kærlige kattekillinger, som børnene elsker højt men
deres mor ikke kan tåle. Vi søger derfor et nyt hjem til dem.
De er renlige og fuld af sjov og kærlighed.
Kontakt: Ina tlf. 25 46 30 02

