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Oversigt	  over	  kommende	  ferie  
Vinterferie	   
Uge	  7	   
08.-‐	  16.2.	  2020  
skolen	  og	  sfoen	  lukket 
(begge	  dage	  inkl) 
Vi	  mødes	  igen	  den	  17.februar	  kl	  8.15 
obs.	  børnehavnen	  holder	  åbent 
 
Påskeferie  
04.04	  –	  13.04	  2020  
(begge	  dage	  inkl) 
skolen	  og	  sfoen	  lukket 
 
Øvrige	  ferie	  i	  2020	  	  for	  skolen 
klik:	  her	  

Øvrige	  ferie	  i	  2020	  	  for	  børnehaven 
klik:	  her	  

————————————— 
Kommende	  arrangementer	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Kyndelmissefest	   
01.02.2020  
(lørdagsskole	  &	  åbent	  hus	  
arrangement) 
DR	  koncertfestival 
07.03.2020	   
(lørdagsskole)  
Majfest 
med	  efterfølgende	  årsmøde  
25.04.2020  
—————————————— 
Tiltrædelser/	  fratrædelser  
Vi	  byder	  velkommen	  Anders	  
pæd.assistent	  i	  bh.klasse	  og	  til	  
Simone,	  som	  er	  2.års	  praktikant	  og	  
følger	  bh.kl	  frem	  til	  juni. 

MÅNEDSNYT	  
 | JANUAR 2020| 

Vi	  har	  oplevet… 
Vi	  håber,	  at	  alle	  er	  kommet	  godt	  i	  det	  nye	  år.	  Vi	  har	  markeret	  de	  
Hellige	  Tre	  konger	  med	  lysstøbning-‐	  en	  dejlig	  tradition,	  som	  kræver	  
fokus	  og	  ro.	  Det	  er	  skønt	  at	  komme	  i	  gang	  med	  friske	  projekter	  og	  
fokuseret	  undervisning.	  	  

Vi	  glæder	  os	  til…  
Kyndelmissefest 
Vi	  glæder	  os	  allesammen	  til	  Kyndelmissefest,	  lørdag	  den	  1.februar	  
fra	  kl.9.00-‐13.00.	  	  

Kyndelmisse	  har	  både	  rødder	  tilbage	  til	  kristendommen	  og	  til	  
folkelige	  traditioner,	  og	  handler	  generelt	  om	  lys.	  Kyndelmissen	  
markerer,	  at	  vi	  er	  midt	  i	  en	  vinterperiode,	  og	  de	  lyse	  dage	  er	  på	  vej. 
På	  vores	  skole	  har	  vi	  dedikeret	  dagen	  til	  sprog	  og	  
sprogundervisning.	  Eleverne	  kommer	  til	  at	  fremvise,	  hvordan	  de	  
arbejder	  i	  de	  sproglige	  fag,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  få	  indblik	  i	  tysk	  og	  
engelsk	  undervisning-‐	  og	  måske	  overraskelser	  fra	  andre	  sprog. 
 
Se	  program	  på	  den	  anden	  side.

http://www.steinerskole.dk/kalender/
https://www.soriamoria.dk/wp-content/uploads/2019/12/%C3%A5rsplan-2020_.pdf
http://www.steinerskole.dk/kalender/
https://www.soriamoria.dk/wp-content/uploads/2019/12/%C3%A5rsplan-2020_.pdf
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Forberedende	  
aktiviteter	  i	  
forbindelse	  med	  DR-‐	  
Musiktræf 
Torsdag	  den	  16.januar	  
får	  vi	  besøg	  7	  og	  8	  kl.	  
fra	  Vordingborg.	  Der	  er	  
derfor	  
skemaændringer	  i	  de	  
større	  klasser.	  Der	  skal	  
øves	  til	  
Orkesterfestivalen. 
Vores	  elever	  deltager	  i	  
fælles	  orkesterprøve	  i	  
Vordingborg	  den	  
20.februar.	  Kageplan	  
er	  sendt	  ud.	  

Fastelavn 
Den	  20.februar	  aYoldes	  en	  udklædningsfest	  for	  elever	  til	  og	  med	  i	  
3.klasse.	  Det	  er	  sfo`en	  som	  koordinerer.	   
Udover	  sfo´en	  ,	  aYolder	  vi	  ikke	  fastelavn	  for	  de	  større	  elever,	  da	  
koordinering	  falder	  sammen	  med	  tur	  til	  Vordingborg.	   
	   
Vedrørende	  formiddagsrengøring	  i	  stueetagen 
Formiddagsrengøring	  af	  toilet-‐områderne	  i	  stueetagen	  er	  igangsat.	  På	  
denne	  måde	  forventer	  vi,	  at	  toiletvilkår	  forbedres.	  Vi	  arbejder	  på	  at	  
finde	  bedre	  vaske	  samme	  sted.	   
 
Vinterferie-‐	  uge	  7 
Vi	  går	  på	  ferie	  fredag	  den	  7.februar-‐	  der	  den	  skemalagte	  undervisning	  er	  
uændret	  og	  sfo´en	  lukker	  kl	  16.20.	  
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——————————————	  

Mobiltelefoner	  

Vi	  gør	  opmærksom	  på	  at	  vi	  er	  mobilfri	  
skole,	  hvilket	  betyder,	  at	  telefonerne	  
er	  slukket	  i	  timerne.	  Vi	  opfordrer	  
forældre	  til	  at	  være	  mobilfri	  så	  længe	  
man	  befinder	  sig	  på	  skolen.	  Tak	  for	  
det:)	  

 

 

Program - Kyndelmissefest 

9.00-10.15  
Undervisning i klasserne / 
oplæg i salen for forældre 
                -pause- 
10.30 -11.15  
Sprogfremvisning i  salen 
11.15-12.30  
Kage og kaffe i sfoen 
12.30- 13.00  
Oprydning og tak  for i dag


