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Forældremøder 

Forældremøde i 2.kl   
Dato: 6.september 
Tid: 17-19 

Forældremøde i 3.kl   
Dato:6.september 
Tid: 17-19 

Forældremøde i Bhkl.   
Dato:14 september 
Tid:18-20 

Forældremøde i 6kl   
Dato: 28.september 
Tid: 17-19   

Kommende 
arrangementer           

Michaelsfest 
Dato:   30.september  
Tidspunkt:  9.00-12.00 
Hvem:   alle  

  (mødepligt) 

Ekstraordinært årsmøde 

Dato:   06.09.2017  
Tidspunkt:  19.00 i 

  fællessalen.  
Hvem:   alle forældre

    

MÅNEDSNYT 
 | SEPTEMBER 2017 | 

I AUGUST HAR VI OPLEVET… 
August måned var præget af mange nye indtryk. Både 
bh-klassen og 1.klassen er godt i gang med at finde egne 
rutiner og hverdag. Resten af skolen er også kommet 
godt i gang med undervisningen, også i forhold til den 
individuelle musikundervisning. Vi har mange spændende 
aktiviteter og arrangementer i vente, og det er læringen 
der rykker!  
Igen i år skal vi være sammen om de mange gode 
oplevelser og arrangementer, og styrke vores gode 
fælleskab- og det glæder vi os til! 

I SEPTEMBER GLÆDER VI OS TIL… 
Dansk Lærerstævne for Steiner-lærere 

Den årlige begivenhed foregår i Vordingborg og 
begynder nu på torsdag i de sene eftermiddagstimer, og 
slutter først på lørdag . De fleste af vores lærere deltager i 
begivenheden, og der er arrangeret kompetente vikarer 
samt alternativ undervisning på fredag.  

Sfo 

Grundet Lærerstævnet er Sfo´ens åbningstider ændret 
torsdag, hvor der lukkes  kl 16. Fredag overtages Sfoen af 
en forældre- og besteforældregruppe, som hjælper til. 
Mange tak. 
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Personaleændringer 

Fratrædelser 
Mette Mau 
Mette er stoppet i stillingen 
som klasseleder for 8. klasse. 
8.klasse har fået tilknyttet 
Michael Skjoldborg. 

Tiltrædelser 

Jeannette Solchenbach-
Runge 

Vi byder velkommen til 
Jeannette, som er den nye 
klasselærer i 5.klasse. 
Jeannette er en erfaren 
lærer, og vi glæder os til 
samarbejde. 

Pavilloner fjernes igen 

Renoveringsarbejdet er ved at være afsluttet og både børnehaven 
og bh-klassen kan se frem til at benytte egne lokaler. Pavillonerne 
fjernes om ca 14 dage. 

Klassefoto og potrætforto 

Der bliver som sædvanlig klassefotografering, og i den 
forbindelse tilbyder vi også individuel portrætfotografering. 

Det er gratis og uforpligtende at lade sig portrætfotografere på 
dagen. Billeder bestilles via fotohjemmesiden. Sæt kryds i 
kalenderen den 20/9. 

Michaelfest 

Vi ser frem til at se jer alle til skolens første fest, nemlig 
Michaelfesten, hvor bl.a. vores Michael-billede indviges. Seperat 
invitation er på vej. 

 

Invitation til årsmødet 

Årsmødet afholdes d. 6/9 kl. 19 – 21 I Fællessalen. 
Dørene åbnes kl. 18.15 hvor der udleveres stemmesedler 

til valget. 

Mødet har tre punkter: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af ny bestyrelse 
3. Eventuelt


