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Oversigt	  over	  kommende	  ferie  
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. 
OBS	  fælles	  arrangement	  fra	  kl	  
15.00-‐18.00  
Sommerferie	   
22.6-‐12.8.2019  
Sommer	  sfo	   
uge	  26	  og	  uge	  32	    
——————————————
Kommende	  arrangementer	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Sommer	  fest	  i	  Sfo-‐en	  13.juni  
15.00-‐16.30  
Sidste	  skoledag	  den	  21.juni	   
-‐	  8.10	  Morgensang 
-‐	  8.30	  Afslutning	  med	  morgenmad	  i	  
klasserne	   
-‐	  12.00	  Eleverne	  går	  hjem 
(0-‐3.kl	  overgår	  til	  sfoen)	   
-‐15.00	  Sommerfest	  for	  alle	   
-‐15.00	  Skuespil	  i	  salen 
-‐16.00	  Sommerfest	  med	  picnic	  	  for	  
alle	  (alle	  medbringer	  en	  ret,	  som	  
spises	  i	  fællesskab	  ude/	  inde	  efter	  
vejret)	  Husk	  bestik	  og	  drikkevarer. 
-‐17.00	  Overrækkelse	  af	  vidnesbyrd  
-‐17.45	  Tak	  for	  dette	  skoleår	  

——————————————	  

MÅNEDSNYT	  
	   |	  Maj	  og	  juni	  2019|	  

Det	  har	  vi	  oplevet…	  
Der	  har	  været	  en	  vellykket	  bygge-‐/	  arbejdslørdag	  ,	  og	  det	  kan	  
virkelig	  ses.	  Tak	  til	  alle,	  ikke	  mindst	  til	  byggeudvalget,	  som	  
koordinerede	  dagen.	  

Vi	  har	  holdt	  åbent	  hus	  sammen	  med	  Børnehaven.	  Der	  var	  ca.	  60	  
gæster	  gennem	  huset,	  og	  vi	  måtte	  lave	  rundvisninger	  i	  flere	  
omgange.	  Det	  var	  en	  kæmpe	  succes.	  

Onsdag	  den	  15.	  maj	  havde	  vi	  kirkekoncert	  i	  Kastrup	  kirke–	  det	  
blev	  en	  smuk	  aften,	  med	  mere	  end	  12	  forskellige	  indslag,	  hvor	  
det	  store	  orkester	  sluttede	  det	  hele	  af.	  

SFO’en	  har	  holdt	  majfest	  med	  en	  smuk	  krans	  bundet	  af	  Julie	  og	  
Tania,	  og	  med	  musik	  fra	  Miamandas	  Musikgruppe.	  Der	  var	  
masser	  af	  Tanias	  lagkage,	  og	  rigtig	  meget	  glæde.	  

I	  uge	  21	  har	  vi	  haft	  flere	  klasser	  af	  sted	  på	  forskellige	  rejser/	  
lejrture.	  5.	  klasse	  har	  cyklet	  på	  Samsø,	  	  7.	  klasse,	  og	  8.	  klasse	  var	  
på	  sejltur	  med	  Skonnerten	  Fylla	  i	  det	  Sydfynske	  øhav,	  9.	  klasse	  
var	  i	  Prag	  og	  gennemførte	  deres	  kunstrejse.	  	  

3.	  klasse	  er	  i	  gang	  med	  at	  bygge	  det	  nye	  løbehjul-‐/
haveredskabsskur.	  James	  hjælper	  Kristin,	  og	  flere	  forældre	  
møder	  ind	  i	  hovedfag	  og	  bygger	  sammen	  med	  klassen.	  Klassen	  
har	  holdt	  rejsegilde,	  som	  traditionen	  foreskriver.	  	  

6.-‐9.	  klasse	  har	  deltaget	  i	  foredrag	  vedrørende	  computerspil	  og	  
spillekultur.	  	  
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Fratrædelse  
Anna	  Dufter	  er	  stoppet	  i	  sin	  stilling	  
som	  tyskunderviser	  i	  4.-‐9.	  klasse.	  Vi	  
er	  i	  gang	  med	  at	  finde	  en	  ny	  
tyskunderviser	  med	  start	  den	  1.	  
august.	  Vi	  takker	  Anna	  for	  et	  godt	  
samarbejde.	   
Tiltrædelse  
Vi	  har	  holdt	  samtaler	  med	  
ansøgere	  til	  1.	  klasselærerstillingen,	  
og	  ansættelsesudvalget	  har	  peget	  	  
på	  Freia	  Faber.	  Freia	  er	  velfunderet	  
i	  alle	  aspekter,	  hun	  har	  en	  stærk	  
pædagogisk	  profil,	  har	  tidligere	  
været	  i	  praktik	  i	  Soria	  Moria,	  og	  er	  
selv	  tidligere	  elev	  fra	  Vidar. 
Freia	  begynder	  den	  1.august	  og	  
deltager	  i	  det	  intensive	  
uddannelsesforløb	  på	  Steiner	  
højskolen	  i	  Oslo	  i	  uge	  32.	  
Velkommen	  til	  Freia,	  vi	  ser	  frem	  til	  
et	  godt	  samarbejde.  
——————————————
Oversigt	  over	  kommende	  lejrture  
6.	  klasse	  tager	  til	  Sverige	  i	  uge	  24
——————————————
Pædagogiske	  dage	  

Der	  a_oldes	  pædagogiske	  dage	  
den	  24.-‐25.	  juni	  sammen	  med	  
børnehaven.	  Skolen	  og	  
børnehaven	  er	  lukket	  i	  disse	  dage,	  
men	  Sommer-‐sfo’en	  holder	  åbent.
——————————————
Skolestart	    
13.	  august	  (2.-‐9.	  klasse) 
Alle	  elever	  møder	  kl.	  9.00	  i	  salen	  til	  
morgensang 
14.	  august	  (	  bh.	  klasse	  og	  1.	  klasse)	   
1.	  klasse	  møder	  kl.	  9.00	  i	  salen 
bh.	  klasse	  møder	  kl.	  9.00	  i	  sfo’en	  

Vi	  glæder	  os	  til	  …	  
Sommerferie	  begynder	  den	  22.	  juni.	  Der	  er	  mange	  aktiviteter	  i	  
gang	  op	  til	  den	  sidste	  skoledag.	  

Vi	  sender	  6.	  klasse	  på	  lejrtur	  til	  Kullen	  i	  Sverige	  i	  uge	  24.	  

Den	  sidste	  skoleuge	  vil	  byde	  på	  mange	  sportsaktiviteter.	  
Eleverne	  kommer	  til	  at	  deltage	  i	  diverse	  idrætslege	  og	  
fodboldturnering	  på	  Femøren	  i	  Strandparken. 
 
Lærerne	  er	  i	  gang	  med	  at	  lægge	  sidste	  hånd	  på	  vidnesbyrd.	  
Disse	  overrækkes	  den	  sidste	  skoledag	  den	  21.	  juni	  i	  forbindelse	  
med	  skolens	  sommerfest,	  hvilket	  foregår	  kl	  15.00-‐18.00.	  

Sommer-‐sfo’en	  er	  klar	  med	  sommeraktiviteter	  i	  uge	  26	  	  og	  
igen	  i	  uge	  32,	  begge	  uger	  fra	  kl	  7.30-‐	  16.25	  

Igen	  i	  år	  sender	  vi	  flere	  undervisere	  af	  sted	  på	  Steiner	  
Højskolen	  i	  Oslo;	  et	  intensivt	  uddannelsesforløb	  med	  fokus	  på	  
Steiner	  /	  Waldorf	  pædagogik,	  didaktik	  og	  det	  faglige	  indhold.	  
Forløbet	  foregår	  i	  uge	  32.	  (https://www.steinerhoyskolen.no/
studietilbud/oslo-‐kursene/	  ).	  

Sommerfest	  den	  21.6.2019	  	  

15.00	  vi	  mødes	  i	  salen	   
16.00	  fællesspisning,	  alle	  medbringer	  en	  ret	  og	  drikkevarer	   
17.00	  overrækkelse	  af	  vidnesbyrd  
17.45	  tak	  for	  dette	  skoleår	  
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