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Forældremøder 

Ingen	  forældremøder.	  	  

Kommende 
arrangementer          

Forskønnelsesdagen i Sfo  
Dato:   31.marts 2017 
Tidspunkt:  14.00-16.30 
Hvem:   alle er inviteret 
  ( primært 
  besteforældre) 
Påskefest og årsmøde  
Dato:   1.april 
Tidspunkt:   9-12 & 12-14 
Hvem:   alle  
  (mødepligt) 

Foredrag om Børn og medier  
Dato:   5.april 
Tidspunkt :  19.30 
Hvem:   alle er inviteret 

Interne arrangementer 
og begivenheder 

Affaldsindsamling 2017 
Dato:            30.marts 
Tidspunkt:  hf 
Hvem:    elever 

MÅNEDSNYT 
 | APRIL 2017 | 

Foråret er godt i gang og vi har mange forårsaktiviteter i vente. 
Vi glæder os til solen og varmen - vi glæder os til Forår i 
skolen.  

I MARTS HAR VI OPLEVET 
Koncert i Kastrup Kirke 
Tak til alle for deres deltagelse i koncerten v/ Kastrup Kirke.  
Vi er meget stolte over elevernes musikalske  præstation, som 
var på højt niveau. Tak til Danijela Musan og Maria Diekmann 
for deres pædagogisk ledelse og engagement. 

Deltagelse i Matematikkens dag 
Klasselærerne deltog i Matematikkens dag 2017. Dagen var 
fyldt med workshops, foredrag, erfaringsudveksling og 
networking. Lærerne har indhentet ny viden, inspiration og 
gode ideer til deres egen undervisning. 

I  MARTS SKAL VI STADIG NÅ… 
Affaldsindsamling 2017 
Affaldsindsamlingen er en årlig begivenhed  arrangeret af 
Danmarks Naturfredningsforening (mere info her). Vi samler 
skrot og skrald torsdag den 30.marts. Eleverne udstyres med 
handsker og plastposer. Vi ser frem til at gøre en forskel for 
naturen!  

http://www.affaldsindsamlingen.dk/bliv-arrangor/presserum/
http://www.affaldsindsamlingen.dk/bliv-arrangor/presserum/
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Ferie	  

Vi	  går	  på	  påskeferie	  den	  
8.-‐17.april.	  	  Eleverne	  møder	  
igen	  :rsdag	  den	  18.4.	  kl	  8.30	  

Personaleændringer	  

Tiltrædelser	  

Karen	  Andersen	  	  

Karen	  K.V.	  Andersen	  er	  blevet	  
ansat	  som	  pædagog	  i	  bh-‐
klassen.	  Velkommen,	  Karen!	  	  

Prak7ske	  
informa7oner	  

Cykelparkering	  
Det	  fungerer	  rig:g	  godt	  med	  
vores	  nye	  cykelsta:ver	  udenfor	  
skolens	  arealer.	  Eleverne	  har	  
fået	  meget	  mere	  plads	  :l	  leg	  og	  
bevægelse.	  	  

Tak	  for	  jeres	  opbakning	  

Forskønnelsesdag i Sfoén  

Havearbejde er en grøn fornøjelse, og vores ude-områder trænger til en 
forskønnelse. Fredag den 31.marts er alle inviteret til at deltage i 
forskønnelsesdagen i Sfoén. Arrangementet er for sfo børn , deres 
besteforældre, forældre, og andre omsorgspersoner, som har tilknytning 
til skolens Sfo. Vi går i gang kl 14.00 ( for flere informationer klik her)  

I APRIL GLÆDER VI OS TIL… 
Påskefest 
Den 1. april holder skolen en fælles påskefest. Vi mødes kl 9.00 til en 
festlig dag med  elevoptræden, påskeopgavejagt, påskeæg og 
påskestafet. Tak til festudvalget for koordinering af festlighederne. 

Årsmøde 
Årsmødet afholdes lørdag den 1. april 2017 kl 12.00 i forlængelse af 
Påskefesten. 
Program for mødet:  
- Årsberetning 
- Information fra bestyrelsen 
- Valg til bestyrelsen 
- Tilsynsevaluering fra skolens tilsynsførende Ove Frankel  
- Valg af tilsynsførende 
-Information fra skolen forældreforening 
- Valg af medlemmer til forældreforeningens bestyrelse 
Separat infomail kommer i løbet af denne uge. 

Foredrag om Børn og medier 
Medieteknologien er alle vegne. Vi går på internettet, sms'er og bruger 
flere medier samtidig. Det gør vores børn også. Hvordan kan vi lære at 
navigere i det ukendte landskab af uendelige muligheder og 
mangefaceterede indtryk ? Kom og vær med til en spændende og 
aktuel foredrag v/Carlos Kofoed. Vi ses den 5.april 19.30 ( invitation 
her) . Foredraget  arrangeres af Nanna Ramnæs. 

INFORMATION 

Sommerferie 2017  
Sidste skoledag er den 22. juni 2017. Efterfølgende holder skolen 
ferielukket. Der er en mulighed for at tilmelde sig Sommer-Sfo´en,  som 
holder åbent fra den 23.- 30.juni og igen fra den 7.august- 14.august.  
Tilmelding senest den 26.maj til sfo@steinerskole.dk

http://www.steinerskole.dk/forskoennelsesdag-i-sfoen/
http://www.steinerskole.dk/invitation-til-foraarskoncert/
mailto:sfo@steinerskole.dk
http://www.steinerskole.dk/forskoennelsesdag-i-sfoen/
http://www.steinerskole.dk/invitation-til-foraarskoncert/
mailto:sfo@steinerskole.dk

