onsdag den 31. januar 2018

MÅNEDSNYT
| JANUAR-FEBRUAR 2018|
Forældremøder

Februar
Forældremøde i 1. klasse
Dato: 1. februar kl. 17-19
Forældremøde i 8.kl
Dato : 8.februar kl 17-19
Kommende arrangementer
“Ham,mig og hende”skuespil
Dato: 1.februar
Tidspunkt: 17.00
Hvem: alle som har lyst og tid
Kyndelmissefest
(månedsfest)
Dato: 3.februar 2018
Tidspunkt: 10.00-16.00
Hvem:
alle
Fastelavn
Dato: 9. februar 2018
Hvem : kun elever
(skolen slutter kl. 12, normal
sfo)
Orkesterprøve i Vordingborg
Dato: 1.marts
Hvem: Steiner Symfonikerne
(6+8 kl)
——————————————
Ferie
Vinterferie
Skolen og sfoén er lukket i uge
7. Skolen lukker den 9. kl
12.00, normal Sfo) Vi mødes
igen den 19.februar kl 8.15

I JANUAR HAR VI OPLEVET..
Vi har oplevet meget i januar- alt fra Helligetrekonger
skuespil, til elevbesøg fra Vordingborg, hvor skolen har taget
godt imod 80 elever. Formålet med dette arrangement var
fælles orkesterprøve i forbindelse med skolens deltagelse i
Orkesterfestivalen.
Børnehaveklassen har genoptaget eurytmiundervisning,
sideløbende med børnehaven.
I FEBRUAR GLÆDER VI OS TIL …
I forbindelse med 8.klassens dramaperiode, opfører 8.kl
dogmaskuespil med overskriften “Ham,mig & hende “ den
1. februar kl 17.00. Alle er inviteret.
Kyndelmissefesten afholdes nu på lørdag, og festudvalget er
godt i gang med at koordinere dagens forplejning. Vi vil
gerne sige tak til alle for det flotte bidrag i forbindelse med
festen og ser frem til at se jer på
lørdag kl 9.00.
Deltagelse i Orkesterfestivalen
Vi inviterer alle til at se elevernes
optræden i DR koncerthuset den
4.marts 2018. Der er tale om et
gratis arrangement i flotte
omgivelser, og det bliver stort!
https://drkoncerthuset.dk/event/ 1
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Fratrædelser
Helle Uglebjerg
Hele Uglebjerg fratræder sin
stilling som sprogunderviser. Der
er lavet interne skemaændringer,
for at dække Helles sprogtimer.
Vi takker for samarbejde.

Hilsen fra byggeudvalg

Axel Pedersen
Axel Pedersen siger farvel til
skolens sfo. Skolen vil gerne sige
tak til Axel for hans uvurderlige
indsats i sfoén.

(lærer) og Barbora Hansen (adm.)Vi arbejder på at igangsætte

Sfo
Der arbejdes på at finde et
stabilt personaleteam. Vi ønsker
en stabil og langvarig løsning.

forbedringer og tiltag på skolen er I meget velkomne til at skrive

Til orientering
I uge 7 arbejder vi både ind- og
udendørs. Sfoén skal bl.a.
laseres, linoleum i 5.kl skal
etableres og Solhuset får
etableret fundamentet.
Ønsker
Skolen efterlyser løbende aflagt /
brugt inventar og udstyr, som
skolen vil kunne få gavn af. Vi har
ofte tænkt på, at vores forældre
har et bredt netværk. Derfor en
lille bøn til jer alle, som kan evt.
bidrage med følgende:

Vi har etableret et Byggeudvalg på skolen, der består af Peder
W. Pedersen (Bestyrelsesformand og 3. kl. far), Louise Kemp
Andersen (Forældreforeningen og 1. og 3. kl. mor), Jens
Bergstedt (Forældrebyggegruppe og 1. kl. far), Katrin Barrie
Larsen (Forældreforeningen og 1 kl. mor), Michael Skjoldborg
og koordinere alle de vedligeholds- og forbedringsprojekter, der
ligger i støbeskeen og som langsomt er ved at spire frem i kroge
og hjørner. Vi vil løbende udarbejde en koordineret vision for
vores bygninger og udearealer. Hvis I har ideer eller ønsker til
til os på mail Byggeudvalget@steinerskolen.dk Ud over Byggeog Indretningsgruppen har en gruppe drivkraftige fædre i løbet
af efteråret skabt en forældrebyggegruppe. Gruppen vil meget
gerne have flere hænder til udførsel af konkrete byggeprojekter
– er du interesseret i at være en del af den, så skriv en mail eller
skriv jer op på den fysiske seddel, der kommer op at hænge på
Forældreforeningens opslagstavle i gangen ved kontoret. I vil
blive kontaktet i forhold til konkrete projekter.Vi ser frem til at
skabe områdets smukkeste skole!
Mange hilsener Katrin

-Boremaskiner
- Komfur – industrikomfur 90 cm
Opfordring
Der er desværre konstateret en
kaotisk bil-situation i området. Vi
opfordrer alle til at udvise hensyn
i forbindelse med parkering. Vær
opmærksom på, at parkering på
indkørselsvejen ikke er tilladt. Det
er en brandvej, som skal holdes
farbar. Det er forbudt at parkere
ved cykelstativerne.
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