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Forældremøder 

Dato:	   	   	   	   	   23.03.2017 
Hvem:	  	   	   	   	   Bh-‐klasse	   
Tidspunkt:	  	  	  	  	  	  	   kl	  17-‐19 
—  
Dato:	  	  	  	   	   	   	   23.3.2017 
Hvem:	  	   	   	   	   5.kl  
Tidspunkt:	  	  	  	  	  	  	   kl	  17-‐19	   	  

Kommende 
arrangementer          

Koncert i Kastrup Kirke 
Dato:   10.marts 2017 
Tidspunkt:  18.00 
Hvem:   alle er inviteret
   

Påskefest 
Dato:   1.april 
Tidspunkt:   9-12 
Hvem:   alle  
  (mødepligt) 

Interne arrangementer 
og begivenheder 

Varslet brandøvelse  
Dato:            28.februar 2017 
Tidspunkt:  10:45 
Hvem:     Elever  
CPH PHIL ( koncert for skolens 
elever ) 
Dato:     27.februar 2017 
Tidspunkt:  12.15-13.00 
Hvem:    5+7.kl   

MÅNEDSNYT 
 | Marts2017 | 

I FEBRUAR HAR VI OPLEVET 
Februar er en kort måned. Selvom dagene går hurtigt, har vi 
oplevet en række spændende arrangementer.  

Kyndelmissefesten  
Tak til alle for deltagelsen. Vi har set alle klasser optræde med 
div. kreative indslag- bl.a. et antikt græsk drama fremført af 5.kl, 
samt fantastisk underholdende revy fremført af 7. kl. Tak til alle 
klasser for en skøn formiddag. Tak til festudvalget for 
forplejningen og koordinering.  

Fastelavn 
Fastelavn er traditionel set en af de mest festlige 
skolebegivenheder. Alle møder op i udklædning og nyder 
dagens traditioner. Hvert år bliver man imponeret ift. de mange 
iderige og gennemførte kostumer. Tak til alle forældre for 
fastelavnsboller – og tak til Tinna Jøhl og Martin Olm, som 
koordinerede dagen.  

Musikensemble CPH PHIL på besøg.. 
Mandag den 27.februar har 5. og 7. klasse haft besøg af musik 
ensemble CPH PHIL. http://www.copenhagenphil.dk/ 

http://www.copenhagenphil.dk/
http://www.copenhagenphil.dk/
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Ferie	  

Der	  er	  ingen	  ferie	  i	  marts.  
Næste	  ferie	  holdes	  fra	  den	  
8.-‐17.april	  (	  påskeferie)	  	  

Personaleændringer	  

Fratrædelser	  

Maria	  Muller	  

Maria	  Muller	  er	  stoppet	  i	  
SFOen.	  Vi	  ønsker	  Maria	  alt	  godt	  
i	  fremOden.	  	  

Prak3ske	  
informa3oner	  

Cykelparkering 
Vi har flyttet vores cykelstativer 
udenfor skolens arealer. Dette 
fordi vi ønsker at få bedre 
udnyttelse af skolegården. Vi 
håber, at alle bakker op om 
dette og begynder at stille 
deres cykler udenfor.  
På denne måde får vi mere 
plads, får orden i skolegården 
og ikke mindst sikrer vi fri 
adgang til brandvæsnet, som 
skal kunne komme til skolen, 
hvis der opstå brand.  

I	  	  MARS	  GLÆDER	  VI	  OS	  TIL…	  
Kursusdeltagelse i matematikkens dag 2017 
Klasselærerne deltager den 20 . marts i Matematikkens dag i Odense. 
Den 20.marts bliver derfor en særlig dag uden klasselærer og med 
kompetente vikarer. Nogle klasser vælger at have en (næsten) almindelig 
undervisning, mens andre klasser kommer ud af huset og får deres eget 
program. 7.kl skal f.eks besøge et galleri. 
Vi ser frem til, at vores lærere får et fagligt boost og inspiration omkring 
matematikfaget.For mere info se her. 

Færdselslære 
Den 3. marts får 5. kl besøg af færdselsbetjent Mikkel Bjørkman, som 
underviser 5. kl i færdselsregler. Undervisningen en del af et 
længevarende undervisningsforløb. Vi ønsker at sikre, at vores elever er 
parate til at begå sig i trafikken og kan navigere i komplekse 
trafiksituationer.  

Koncert i Kastrup kirken 
Den 10. marts inviteres alle til en spændende koncert i Kastrup Kirke. 
Det er 5. og 7. kl som optræder med variation af div. musikgenrer. Alle 
er inviteret, gratis adgang.  

Affaldsindsamlingen 
Affaldsindsamlingen er en årlig begivenhed  arrangeret af Danmarks 
Naturfredningsforening. Indsamlingen afholdes hvert år i april, hvor 
mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd. Se mere her. 
Skolen har tilmeldt sig indsamlingen og ser frem til dagen med fokus på 
affaldsfri natur og omgivelser.  
Tak til Karin Ahlgren, som koordinerer indsamlingen på vores skole.  

Nyt	  fra	  SFO	  

Vi har tidligere informeret om personaleændringer i SFO’en, hvor Maria 
Muller er stoppet i sin stilling som SFO leder. Axel Pedersen står 
fremadrettet for driften af SFO’en, herunder forældrekontakt og 
koordinering af daglige opgaver. Karin Ahlgren er fortsat pædagogisk 
ansvarlig for, at de overordnede Steinerpædagogiske principper sikres. 
Alt dette foregår i samarbejde med Pálá Birgitsdóttir som sikrer, at de 
mindste SFO børn inkluderes i hverdagsaktiviteter.  Vi mener, at vi har 
fundet en god organisering og ser frem til de mange kommende fysiske 
løft  og ændringer i SFO’en. Med hensyn til sommerferien vil vi gerne 
orientere forældre om, at SFO’en holder lukket fra den 1.7.- 7.8.2017. 
Sommer SFOén holder åbent fra den 7.8-14.8 og tilmelding er 
nødvendig. 

http://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Kurser_og_arrangementer/Programmer_2017/Program_Matematikkens_dag_2017.pdf
http://www.affaldsindsamlingen.dk/bliv-arrangor/presserum/
http://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Kurser_og_arrangementer/Programmer_2017/Program_Matematikkens_dag_2017.pdf
http://www.affaldsindsamlingen.dk/bliv-arrangor/presserum/

