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Oversigt	  over	  kommende	  ferie  
Uge	  42  
(skolen	  og	  sfo	  lukket) 
12.10	  -‐20.10.	  2019 
(begge	  dage	  inkl) 
OBS	  særlig	  lukkedag 
Skolen	  er	  lukket	  mandag	  den	  
2.december	  efter	  Julebazar  
sfo	  er	  også	  lukket	   
Juleferie  
(skolen	  og	  sfo	  lukket) 
21.12.2019	  –	  05.01	  2020 
(begge	  dage	  inkl) 
Vinterferie	   
Uge	  7 
Øvrige	  ferie	  i	  2020	  -‐klik	  her  
 
—————————————— 
Kommende	  arrangementer	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Michaelfest 
28.9.	  9.00-‐13.00  
Arbejdslørdag 
26.10.2019  
9.00-‐15.00  
Julebasar  
30.11.2019  
9.00-‐15.00  
 
—————————————— 
Tiltrædelser/	  fratrædelser  
Velkommen	  til	  Joyce,	  tredje	  års	  
praktikkant	  i	  bh.kl. 
 
——————————————
Forældremøder  
Klaselærerne	  melder	  tidspunkter	  via	  
Intra.

MÅNEDSNYT	  
 | September 2019| 

Skoleåret	  er	  godt	  i	  gang… 
 
Vi	  håber	  at	  alle	  har	  fået	  en	  god	  skolestart.	  Det	  glæder	  os	  
meget	  at	  se,	  at	  alle	  er	  tilbage.	   
Vi	  har	  aRoldt	  første	  skoledag	  for	  både	  børnehaveklassen	  og	  
den	  nye	  første	  klasse.	  Endnu	  engang	  velkommen	  til	  de	  mange	  
nye	  elever	  i	  børnehaveklassen,	  førsteklassen	  og	  de	  mange	  nye	  
elever	  på	  alle	  klassetrin.	  Klasserne	  er	  godt	  i	  gang	  med	  egne	  
aktiviteter,	  og	  der	  er	  glæde	  i	  alle	  skolens	  hjørne.	   
Sfoen	  og	  børnehaveklassen	  har	  aRold	  en	  vellykket	  høstfest.	  
Eleverne	  har	  allerede	  deltaget	  i	  flere	  eksterne	  aktiviteter.	   
6.-‐9.klasse	  har	  set	  en	  koncert	  i	  DR	  byen,5.klasse	  var	  på	  tur	  til	  
Københavns	  gadeteaterfestival	  2019.	   
De	  ældste	  klasser	  har	  pakket	  deres	  tasker	  og	  er	  pt.	  på	  kanotur	  
i	  Sverige.	   
De	  mindste	  klasser	  besøger	  Sigurt	  Barret	  i	  DR	  i	  slutningen	  af	  
denne	  uge,	  uge	  36. 
Skemaer  
Vi	  har	  også	  testet	  klasseskemaer	  og	  efter	  mindre	  justeringer,	  
har	  vi	  den	  endelige	  version,	  som	  er	  sendt	  via	  intra.

http://www.steinerskole.dk/kalender/
http://www.steinerskole.dk/kalender/
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Vi	  glæder	  os	  til.. 

Michaelsfest 
Lørdag	  den	  29.september	  aRoldes	  den	  første	  lørdagsskole,	  
nemlig	  Michaelsfesten.	  Udover	  det	  fælles	  skuespil,	  har	  vi	  igen	  i	  år	  
planlagt	  	  forældreforedrag	  om	  Waldorfpædagogik.	  Under	  
foredraget	  og	  skuespillet	  vil	  skolen	  tilbyde	  børnepasning	  for	  de	  
mindste	  søskende	  i	  sfoéns	  lokale.	   
Der	  vil	  også	  blive	  udskrevet	  kagekonkurrence-‐	  og	  vi	  glæder	  os	  
allerede.	  Festudvalget	  koordinerer. 
	  

Fotografering	   
Der	  bliver	  som	  sædvanlig	  arrangeret	  klassefotografering,	  og	  i	  den 
forbindelse	  tilbyder	  vi	  også	  individuel	  portrætfotografering. 
Det	  er	  gratis	  og	  uforpligtende	  at	  lade	  sig	  portrætfotografere	  på	  
dagen.	  Billeder	  bestilles	  via	  fotografens	  egen	  hjemmeside,	  og	  
mere	  information	  kommer,	  når	  vi	  nærmere	  os	  datoen.	  Igen	  i	  år	  
har	  vi	  fået	  samarbejde	  med	  SAY	  ORANGE,	  som	  har	  fået	  flot	  
feedback	  fra	  skolens	  forældre.	  	  Sæt	  kryds	  i	  uge	  43.	  

Informationsmøde	  vedr.	  børnehaveklasse	  med	  start	  august	  2020  
Skolen	  aRolder	  informationsmøde	  den	  10.oktober	  kl	  18.00-‐19.00  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  hilse	  på	  alle,	  som	  ønsker	  at	  starte	  i	  vores	  
kommende	  børnehaveklasse.	  	  

Tip	  til	  forældreintra  
Sådan	  får	  du	  fat	  i	  klasselisten:	  Klik	  på	  fanebladet	  “kontakt	  “	  og	  
klik	  på	  de	  forskellige	  valgmuligheder-‐	  navneliste,	  adresseliste,	  
kontaktinformation	  mm.	  :)	   
Har	  du	  problemer	  med	  intra-‐	  kontakt	  kontoret-‐	  vi	  hjælper	  dig	  
gerne	  i	  gang.
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—————————————— 

Vi	  bekæmper	  lus	  	  

Vi	  har	  haft	  tilfælde	  af	  lus.	  Som	  
forælder	  kan	  du	  være	  med	  til	  at	  
begrænse	  smitten.	  Informer	  
klasselæreren,	  hvis	  dit	  barn	  viser	  tegn	  
på	  lus.	  Læs	  denne	  vejledning	  fra	  
sundhedsstyrelsen:	  klik	  her.	  

—————————————— 
Ingen	  parkering	  foran	  
skoleporten,tak  
Vær	  opmærksom	  på,	  at	  parkering	  på	  
indkørselsvejen	  ikke	  er	  tilladt.	  Det	  er	  
en	  brandvej	  som	  skal	  holdes	  farbar.	  
Porten	  skal	  kunne	  åbnes,	  så	  cykler	  må	  
heller	  ikke	  parkeres.	   
 
Trafiksikkerhed  
Der	  er	  desværre	  konstateret	  en 
kaotisk	  bil-‐situation	  i	  området.	  Vi 
opfordrer	  alle	  til	  at	  udvise	  hensyn.	  Når	  
man	  bakker,	  er	  der	  stor	  risiko	  for,	  at	  
man	  rammer	  børn	  på	  vej	  til	  skole.	  

Klik	  her:	  trafikkort-‐	  bestyrelsens	  
vejledning	  

Vedr.	  Kiss	  and	  Ride:	   
“Kiss	  and	  Ride”	  områderne	  er	  
markeret	  med	  gul.	  Her	  kan	  du	  stoppe	  
et	  øjeblik	  -‐	  men	  IKKE	  parkere.	  
Områderne	  er	  placeret,	  så	  børnene	  
ikke	  behøver	  at	  krydse	  vejen,	  og	  
indgangen	  er	  synlig	  fra	  bilen	  

 

Program for den 29.september 
 
9.00 fællessang i salen 
9.05-10.15 eleverne i klasser/ 
foredrag i salen for forældrene  
10.30 Michaelspil i salen 
11.-12.30 kaffe og 
kagekonkurrence 
12.30 oprydning og slut (13.00) 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Smitsomme-sygdomme-b%C3%B8rn/Lus_maj13.ashx?la=da&hash=CF316471F7068959C693BA4636D884D582DCA9A6
http://www.steinerskole.dk/wp-content/uploads/2019/09/Trafikkort.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Smitsomme-sygdomme-b%C3%B8rn/Lus_maj13.ashx?la=da&hash=CF316471F7068959C693BA4636D884D582DCA9A6
http://www.steinerskole.dk/wp-content/uploads/2019/09/Trafikkort.pdf
https://sayorange.com/

