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 51 2015
www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/

lus igen
Vi fik gode resultater af kampagnen omkring efterårsferien
men lusene blev ikke helt udryddet af den grund!
Så nu prøver vi igen
Kære alle forældre i børnehaveklassen til 8. klasse
Nu skal vi af med de lus! Den gode nyhed er: det kan lade sig gøre! Hvis
man gør det nogle gange! Her er planen:
1. I alle ferier (dem på en uge eller mere) bliver børnene kæmmet hjemme.
2. Man møder op efter ferien med en seddel, hvor far eller mor har
skrevet under på, at barnet er fri for lus. Sedlen afleveres til klasselæreren tirsdag den 5. januar (efter juleferien). Udskriv nedenstående
seddel.
3. Elever bliver fra nu af ringet hjem, hvis der er lus og må først komme i
skole igen, når behandling er igangsat.
Bliver det ikke fantastisk, når skolen bliver lusefri? We can do it!
Børnehaven er også med.
Kløfri hilsen fra
Lærerkollegiet på Michael Skolen
Udskriv  .................................................................................................................
Vi bekræfter hermed at
Elevens navn____________________________klasse____________
Er fri for lus.
Forælder underskrift__________________________________

Efterlysning
Hvid iPhone 4 forsvundet på skolen. Hvis du har fundet den eller ved, hvor
den er, så kontakt Steen på tlf. 24 24 89 94

Om skolepenge for januar 2016 meddeler vor bogholder, at
10. kl. opkræves for landmålingstur med kr. 1.100,00
7. og 8. kl. opkræves for billetter til ”Et hjem I verden” med kr. 40,00

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.

