
onsdag den 20. juni 2018

�  1

——————————————
Ferie 
Sidste skoledag 
den 22.juni 2018 
Sommerferie 
23.6.-12.8.2018  
(begge dage inkl) 

—————————————— 
Første skoledag 
2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. klasse 
13.august  
9.00-12.45 
bh-kl 
15.august 
9.00-10.30 
1.kl 
10.00-12.00 

——————————————
Sommer SFO 
Uge 26 :  7.30-16.25 
Uge 32 :   7.30-16.25 

Læs nærmere på side 2.  
—————————————— 
Kommende arrangementer          
Michaelsfest 
Dato: 29.september  
Det er nu muligt at se den nye 
feriekalender på hjemmesiden. 

—————————————— 

Praktisk 
Garderober 
Husk at tømme alle 
garderober. De glemte sager 

MÅNEDSNYT 
 | JUNI & JULI 2018| 

Kære forældre.  
Før vi går på sommerferie, har vi et par vigtige informationer. 
Disse informationer omhandler den sidste skoledag, samt de 
forskellige aktiviteter som kommer til at foregå her på skolen i 
løbet af sommerferien.  
Byggeaktiviteter i sommerferien 
Vi arbejder på at få en smukkere skole. Blandt andet arbejder vi på 
at udskifte den nuværende tæppebelægning med en 
linoleumløsning. Arbejdet foregår i sommerferien. 
Nye lokaler 
Efter sommeferien vil I opleve en fornyet skole. Den kommnede 
fjerde klasse forbliver på stueetagen. Kontoret flyttes op på første 
sal. Stillerummet afskaffes. 
Nye lærere i det nye skoleår  
I det kommende skoleår får vi flere nye kollegaer, og ser frem til at 
byde dem velkommen. Samtidig siger vi farvel til nogle af vores 
nuværende kollegaer, og vil gerne sige tak for et godt 
samarbejde.  
Tilsynsrapport 
Den nye tilsynsrapport er tilgængelig på hjemmesiden.  
It udvalg 
Vi arbejder på at implementere bedre digitale løsninger for skolen. 
Blandt andet skal vi styrke skolens internetforbindelse. Derover 
arbejder vi på at indføre en ny kommunikationsplatform- 
forældreintra. I hører nærmere om dette i august. Har lyst til at 
være med i udvalget, kontakt kontoret. 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Tiltrædelser 
Ida Hammen 
Ida har været tilknytte skolen som 

ressource undeviser og er nu 

blevet fastansat som klasselærer i 

den kommende1.klasse. Vi 

glæder os til samarbejdet. 

Annette Odimer 
Annette har været i klassen vikar 

siden marts, og ansættes nu i  

faststilling som klasselærer for 

den kommende 4.kl. 
Christian Holm 
Christian ansættest i stillingen 

som klasselærer i den kommende 

7.klasse. Christian kommer fra 

Kristofferskolen, og vi ser frem til 

et godt samarbejde.  
Kristin Øyen 
Kristin bliver den nye klasselærer 

i den kommende 3.kl., hvilket 

betyder en forandring for den 

nuværende 6.kl, som på denne 

måde siger farvel til Kristin.  
Fratrædelse 
Karin Ahlgren stopper i sin stilling 

som klasselærer i 2.kl. 

Information  
Uddannelsesforløb i Oslo  
Igen i år sender skolen flere 

undervisere af sted til den 

internationale Steiner konference 

i Oslo. Her får man 

undervisningsinspiration ift den 

daglige praksis og samt 

mulighed for at fordybe sig i 

Waldorfpædagogiken.  

Hilsen fra sommer sfoen 
Sommer- sfo én kommer til at have åben fra 7.30 – 16.25 
mandag til fredag i uge 26 ( 26.-29.6)  og igen i uge 32 ( 6.-10.8 
og igen 13.-14.8 for dem, som begynder først den 15.8.)  
Der er planlagt ture og andre aktiviteter, derfor skal børn 
afleveres mellem 7.30 og 9.30 og hentes igen mellem 14 og 
16.25 . Bliver man nødt til at hente tidligere vil vi i sfo én gerne 
have besked. Evt. sygdom eller andet: kontakt sfoén via sms 
helst aftenen i forvejen - og senest kl. 9.00 på den pågældende 
dag. I kan give besked på tlf: 42 50 88 38  
Vi kommer til at tilbringe mange timer udendørs og vil derfor 
gerne bede om, at alle børn har solcreme, solhat og skiftetøj 
med. 
Husk:  
- en lille mad 
- stor madpakke 
- drikkedunk   
Sfo én sørger for et eftermiddagsmåltid som sædvanligt, men 
dette træder ikke i stedet for en god solid madpakke hjemmefra. 

På gensyn i sommer sfoen 
Ewa, Anne Kathrin, Tania, Julie, Kalanguak og Clara  
God sommerferie! 
Vi vil gerne sige tak til jer alle for jeres forældreindsats, tillid og 
støtte. Til sidst vil vi gerne ønske alle en fantastisk sommer.  
Vi glæder os til at vi mødes igen i august.  

Mange hilsner fra alle os på Steinerskolen i København 

 


