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MÅNEDSNYT
| JUNI 2017 |
Forældremøder
Bh-kl infomøde
Dato:

kommer snart

Kommende
arrangementer
Sommerfest
Dato:

22.juni

Tidspunkt:

16.- 18.00

Hvem:

alle
(mødepligt)

Ekstraordinært årsmøde
Dato:

21.juni

Tidspunkt:

19.00 i
fællessalen.

Hvem:

alle forældre

Ferie og fridage
Grundlovsdag
5.juni
Sommerferie
fra den 23.juni

April 2017

I MAJ HAR VI OPLEVET..
Den store matematik dag
Forskningen peger på, at inddragelse af fysisk aktivitet og
bevægelse i undervisning kan påvirke:
• kognition
• sociale relationer og
• motivation
Skolen arrangerede Store matematikdag, d. 24 maj- en
matematisk begivenhed på tværs af alle klasser. Dagen
var præget af diverse aktiviteter fra skak til trillebørregning. Formålet med dagen var at fremme elevernes
lyst til at lære matematik og styrke vores fælleskab. Det
var et kæmpe succes!
Deltagelse i konferencen “Kerneværdier og
pædagogisk praksis i steinerskolen”
Skolen har haft deltagere med i en international
konference arrangeret af Sammenslutningen af
Steinerskoler i Danmark og European Council for Steiner
Waldorf Education.Vi blev præsenteret for teori og
erfaring omkring relevante tematikker:
• Biografisk læring - curriculum med fokus på elevens
udvikling
• Læring for det 21 århundrede - set fra en
steinerpædagogisk vinkel
• Evaluering og vurdering som pædagogisk redskab
Deltagelsen har været meget inspirerende og givende.
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Personaleændringer

I JUNI GLÆDER VI OS TIL…

Fratrædelser
Ektoras Dilintis
Ektor er stoppet i stillingen
som teknisk medarbejder.
Ektor har hjulpet både i
børnehaven og på skolen.
Det har været en fornøjelse
at lære Ektor at kende, og vi
ønsker ham held og lykke i
fremtiden

5.klasse tager på Samsø

Lizzy Philip
Lizzy stopper i sin stilling
som lærer. Vi takker Lizzy for
hendes pædagogisk indsats
på Rudolf Steiner Skole i
København og ønsker Lizzy
en dejlig tid som pensionist.
Martin Olm
Martin fratræder sin stilling
som klasselærer i 7.kl Skolen
takker for samarbejdet og
ønsker Martin alt godt i
fremtiden
Tiltrædelser
Mette Mau
Skolen vil gerne præsentere
vores nye kollega, Mette
Mau. Mette er ansat i ny
stilling som klasseleder for
den kommende 8.kl. og
overtager Martins klasse.
Vi byder Mette velkommen
og ser frem til et
spændende samarbejde.
Dea Fabrin
Skolen byder velkommen til
Dea, ny klasselærer for den
kommende 1. kl. Dea
præsenteres på det
kommende info-/
præsentationsmøde i bhklassen.
April 2017

5.kl har netop bestået cyklistprøven og deltager på lejrtur på
Samsø. God tur og kom godt hjem!
7.klasse besøger Hven og deltager i IT projekt
Torsdag 8. juni og fredag 9. juni i kommende uge tager 7. klasse
på Ørestadskole, hvor de skal arbejde med illustrationer og
plakater, som de har arbejdet med i fagene kunst og it.
Midt på Hven forskede Tycho Brahe og hans assistenter målrettet
i emner som astronomi, meteorologi og kartografi. 7.kl skal forske
i Tycho Brahes liv i forbindelse med deres periodeemne om
astronomi.
1.klasse
1.kl er i gang med at øve sig på deres skuespil, som de viser
sidste skoledag.
Alle klasser
Klasserne arbejder intensivt på de sidste og afsluttende projekter.
De sidste dage anvendes på oprydning af klasse- og fælleslokaler.
Onsdag:eleverne tager deres tøj, produkter mm. med hjem.
Sidste skoledag
Sidste skoledag er den 22.juni se invitation på side 3. Skolen
holder ferielukket fra den 23.juni.
Kun for personale
Den 23.juni er skolen lukket ( gælder ikke sommer SFO). Der
afholdes et fælles internt kursus i førstehjælp, således at
personalegruppen er opdateret.
Sommer SFO
Sommer Sfoén holder åben for tilmeldte børn fra den 23.- 30.juni.
Efterfølgende holde Sfoén lukket og åbner igen tirsdag den
8.august. Åbningstider Heldags-SFO er åbent fra kl. 7.30-16.30.
Børnene skal møde senest kl. 9.00, så der kan tages på ture, hvis
vejr og humør er til det.Husk madpakke, drikkedunk, solhat og
solcreme på, når i møder. Der gives eftermiddagsmad som på en
normal skoledag. Sfoén koordinerer og informerer nærmere.
Vi mødes igen..
1. skoledag for alle klasser
1.skoledag for bh klasse
1.skoledag for 1. kl

den 15.august
den 15.august
den 17.august

8.15 -12.00
9.00-10.00
10.45-12.00

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!
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En vigtig påmindelse ift.
morgensang.
I det kommende skoleår
begynder morgensangen
allerede kl. 8.15.
Renovation
Vandskaden i børnehaven
og bh-klasser har vist sig at
være mere omfattende end
antaget. Renovationer
indebærer linoleum-skift og
opsætning af nye gipsvæg.
Wihborgs koordinerer
sommerrenovation, som
foregår i skolens
sommerferie.

fredag den 2. juni 2017

Kære forældre
Hermed indkaldes til ekstraordinært årsmøde onsdag d.
21/6, kl. 19.00 i fællessalen.
Formålet med mødet er at få vedtaget nye vedtægter for
både skolen og forældreforeningen. Bestyrelsen og
forældreforeningen vil med de nye forslag gerne
smidiggøre arbejdsprocessen på skolen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Skolens sommerfest 2017

Månesdsnyt
Næste Månesdsnyt
udkommer 1.uge i august.

Hermed indbydes alle til sommerafslutning torsdag den
22. juni
Program:
Kl. 16:00

Velkommen og 1. klasse skuespil
Uddeling af vidnesbyrdvers og vidnesbyrd
1. - 2. - og 4. klasse

Kl. 16:45
regner)
det hele:

Kl. 17:40

Picnic ude i skolegården (inde hvis det
Hver familie medbringer egen madkurv med
Mad til familien og drikkelse (ingen alkohol
på skolen), alt service, der skal bruges, evt.
kaffe/te og kage. Husk også et tæppe til at
sidde på.
Fællessang ude og god sommer.

Trillebør-regning
April 2017
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