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Forældremøder 

Marts 
Forældremøde i 6.kl  
Dato:   22.marts (17-19.00) 
April  
Forældremøde i 2.kl  
Dato:   12.april 
Forældremøde i 4.kl  
Dato :    12. april kl 17-19 
Forældremøde i bh-kl  
Dato    19.april kl 18-20 
Forældremøde i 5.kl  
Dato 24.april kl 17-19 

Kommende arrangementer          
Påskefest 
Dato:    17.marts 2018  
Tidspunkt:  09.00-12.00  
Hvem:    alle (mødepligt) 
      minus bh-kl. 
Årsmøde 
Dato:    17.marts 
Tidspunkt:  12.00-14.00  
Hvem:    forældre 

Arbejdslørdag ( sæt kryds)  
Dato:    21.april
——————————————
Ferie 
Påskeferie 
Skolen og sfoén er lukket fra 
den 24.marts -2.april ( begge 
dage inkl). Skolen lukker den 
23.marts kl 12.00, (normal Sfo) 
Vi mødes igen tirsdag den 
3.april kl 8.15  
Sæt kryds 
Bededags-ferie 27.-29.april 

MÅNEDSNYT 
 | MARTS 2018| 

I MARTS HAR VI OPLEVET… 
Der	  har	  været	  en	  livlig	  ak/vitet	  i	  marts	  måned.	   
Steiner-‐symfonikerne	  har	  givet	  os	  en	  fantas/sk	  musikoplevelse	  i	  
DR	  koncerthuset	  i	  forbindelse	  med	  Orkesterfes/valen	  2018.	  
Billeder	  fra	  arrangementet	  kan	  ses	  på	  skolens	  hjemmeside,	  eller	  
findes	  på	  skolens	  Facebookprofil.	  Eleverne	  afsluJede	  deres	  	  
optræden	  med	  stående	  bifald.  

Personalegruppen	  har	  deltaget	  i	  kursus	  i	  brandhåndtering	  og	  
evakueringsteknikker,	  deJe	  var	  i	  samarbejde	  med	  Hovedstadens	  
Brandberedskab.	  Et	  hold	  af	  lærere	  har	  været	  på	  Matema/kkursus.  
Der	  blev	  bygget	  mange	  snemænd	  i	  skolegården,	  og	  vi	  er	  klar	  /l	  at	  
tage	  imod	  foråret.	  	    
Vi	  glæder	  os	  /l	  at	  se	  jer	  /l	  den	  kommende	  Påskefest	  med	  
eOerfølgende	  Årsmøde. 
I	  APRIL	  GLÆDER	  VI	  OS	  TIL	  …  
Flere	  klasser	  har	  planlagt	  diverse	  lejrture	  i	  april	  måned.	  Der	  er	  
planlagt	  en	  arbejdslørdag	  den	  21.april,	  så	  sæt	  kryds	  i	  kalenderen:)	  
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Fratrædelser 
 
Annemarie Ahlgren 
Annemarie siger farvel til skolens 

sfo. Skolen vil gerne sige tak til 

Annemarie for hendes indsats i 

sfo´en. 

Børnesygdomme 
Influenza-sæsonen er over os og 

mange elever må snøftende 

krybe under dynen.  
Vi har skoldkopper i 1.klasse. 
Vi har også konstateret tilfælde af 

børneorm. Derfor har vi i den 

nærmeste tid ekstraordinært 

fokus på håndhygiejne og 

rengøring.  

Årsmøde  

På årsmødet vil bestyrelsen og 

skoleledelsen fremlægge skolens 

regnskab for 2017. Udover valg 

til bestyrelsen, får vi besøg af 

tilsynsførende Viggo Nørgård, 

der fremlægger skolens 

tilsynsrapport. Dertil vil man 

kunne høre nærmere om skolens 

aktive udvalg, samt 

forældreforeningens arbejde. 

Der kan stemmes til 

bestyrelsesvalg via 

valg@steinerskole.dk (bestyrelsen 

har udsendt en separat 

information om dette) 

Hilsen fra byggeudvalg 

Må vi låne jeres kreativitet og iderigdom? 

Det er snart forår og turen er kommet til skolegården. Vi inviterer 
alle til at byde ind med ideer og ønsker til skolens udendørs 
arealer– både børn og voksne.  

Vi har derfor hængt plantegning op ved siden af lærerværelset 
og I må meget gerne  kommer med stikord , ideer, ønsker og 
visioner til skolens fremtidige skolegård.  

Vi glæder os til at se hvad I finder på. Idebanken bliver 
behandlet ved udvalgets næste møde d. 3 april og resultatet af 
dette arbejde igangsættes allerede ved vores kommende 
arbejdsdag. 

Hvis I ikke allerede har sæt kryds i kalenderen til arbejdsdag den 
21. april, så skynd jer at gøre det, for vi har planer om, at vi skal 
have en pragtfuld dag. 

Som I måske har bemærket, har SFO'en fået en makeover. Det 
er et skridt på vejen mod den fremtidige SFO forvandling. Vi 
siger mange tak til Jens (1.kl.), Michael (lærer 8kl.), Laura (1.kl./
Bestyrelsen) og Anika (BH. Kl.) for det store arbejde med 
laseringen og for at ofre 3 dage af vinterferien til arbejdet.  

Vi er meget taknemlige på hele skolens vegne. 

Solhuset er på trapperne, og bliver sat op i påskeferien, af 
Byggegruppen, mere om det til årsmødet. 

Mange hilsner 

Byggeudvalg ( byggeudvalget@steinerskole.dk) 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