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Oversigt over kommende ferie 
Påskeferie  
(skolen og sfo lukket) 
13.-22.4. (begge dage inkl) 
St. Bede dag ferie  
(skolen og sfo lukket) 
17.-19.5 (begge dage inkl) 
Kr.himmelfartsferie  
(skolen og sfo lukket) 
30.5-2.6. (begge dage inkl) 
Grundlovsdag & Pinseferie 
(sammenlagt)  
(skolen og sfo lukket) 
5.-10.6 (begge dage inkl) 
Sidste skoledag  
fredag den 21.6. 
Sommerferie  
22.6-12.8.2019 
Sommer sfo  
(obs. tilmelding den 1.maj) 
uge 26 og uge 32 
—————————————— 
Kommende arrangementer          
Lørdagsskole med 
efterfølgende 
forældrekredsmøde 
16.marts   
Lørdagsskole kl 9.00-12.00  
Forældrekredsmøde 12.00-14.30  
OBS mødetid kl 8.50  
Arbejdslørdag 
4.maj
—————————————— 
Tiltrædelser/ fratrædelser 
Ingen ændringer. 
 

MÅNEDSNYT 
 | Marts 2019| 

Projektuge og dramaperiode i gang 

De ældste klasser har netop gennemført en projektuge, som har 
resulteret i mange kreative produkter. Fokus var alt fra genbrug 
af forskellige materialer til designtryk og stomp.  
Dramaperioden er i gang, og afsluttes med skuespil den 
21.marts kl 17.00. Eleverne har arbejdet koncentreret, og vi ser 
frem til at vise resultatet.  

Deltagelse i Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
Stryger elever fra 4.-7.klasse repræsenterede vores skole på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) Lørdagsskole, 
og de spillede foran prof. Elisabeth Zeuthen Schneider. Det var 
en fantastisk oplevelse for eleverne at spille på konservatoriet. 
Vores elever spillede fremragende og fik stor ros. Prof. Elisabeth 
var begejstrede over musikpædagogik og 
undervisningsmetoden vi bruger i waldorfpædagogikken på 
vores skole. Derfor er vi, som eneste Steinerskole, inviteret  på 
DKDM for at præsentere den enestående undervisningsmetode 
i musik, som vi har udviklet på vores skole. 

Fastelavn 
Fastelavn blev - helt som traditionen tilsiger - festligholdt med 
tøndeslagning i skolegården. Det var en god dag. 
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Vi søger nye kræfter til festudvalg  
Vi søger nye, aktive kræfter til vores festudvalg. Arbejdet 
indebærer koordinering af festligheder på skolen. Hvis du overvejer 
at være en del af festudvalg, så husk at stille op den 16.marts til 
årsmødet. 
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Invitation til 7.,8, og 9.kl skuespil 
Torsdag den 21.marts kulminerer en 
dramaperiode for de ældste elever 
med et skuespil. Alle er inviteret - vi 
ses kl kl 17.00 på skolen hvor 
skuespillet vises.
—————————————— 

Sæt kryds i kalenderen til skolens 
koncert i Kastrup kirke  
Vi arbejder på at finde en dato til 
den kommende kirkekoncert - det 
bliver i maj måned. 

—————————————— 

Opfordning  
Der er desværre konstateret en  
kaotisk bil-situation i området. Vi 
opfordrer alle til at udvise hensyn. 
Vær opmærksom på, at parkering 
på indkørselsvejen ikke er tilladt. 
Det er en brandvej, som skal holdes 
farbar. Når man bakker, er der stor 
risiko for, at man rammer børn på 
vej til skole.
—————————————— 

Til sidst en inspiration  
Vi er blevet kontaktet af portalen 
“Steiner B´n´B “( Steiner Bed and 
Breakfast). Hvis man ønsker at 
benytte sig af “Bed and Breakfast “ 
kan man udforske dette tilbud: 
https://www.steinerbnb.com/ 

https://www.steinerbnb.com/
https://www.steinerbnb.com/

