
maj og juni 2022

Forældrebrev

Mange nye elever og klassekammerater.

Vi har gennem den sidste måneds tid haft en del rundvisninger, og vores skole er vel besøgt!

Vi har en grundig indskrivnings proces, og dermed er det ikke sikkert, at vi når at indskrive de nye

elever, men så vil de kunne starte efter sommerferien. Vi er glade for, at eleverne i klasserne er så

gode til at tage imod nye klassekammerater. Det handler jo rigtig meget om, at de bliver trygge, og

hvis de har gået i skole et andet sted før vores skole, vil de muligvis have en grund til at flytte. Dér er

det vigtigt, at vi møder de nye med et åbent sind.

Koncert den 17. juni 16-18 incl. generalprøve

Vi arbejder på at kunne være i Kastrup Kirke, men har ikke endelig svar før engang i næste uge. Hvis

det ikke lader sig gøre, kan vi være i salen på skolen.

Musiklærerne arbejder hen imod matiné koncerten. Der er godt gang i øvningerne, - vi forventer

ikke, at det er med det store orkester 5.-9.kl, men der vil være flere forskellige grupper som vil spille,

og der vil være solooptræden også.

Idrætsuge

I hele ugen op til sommerferiens start, vil der være idræts og bevægelsesuge. Der vil komme et mere

detaljeret program på Intra, men blandt andet vil de ældste klasser lave aktiviteter for de yngste

klasser en af dagene. - Det vil være en uge i sportstøj.

“Sommersol”- hvad betyder det?

Sommersol er et udtryk fra Waldorfpædagogikken, hvor forældrene mødes og forbereder

klasselokalet til kommende skoleår. Der vil være behov for grundig rengøring, og muligvis også for

evt. lasering. skolen er tilgængelig for “sommersol” fra uge 26 til og med uge 30. og igen fra den

3.8.22

Pædagogiske dage

I arbejdsbeskrivelsen for lærerne, hører pædagogiske dage med. Det er dage, hvor vi er på skolen,

men der er ikke elever. Vi skal blandt andet være online med Oslo kursus, hvor de nordiske

Steinerskoler bliver inspireret og undervist af en oplægsholder fra Oslo seminariet. Flere mødes og

laver årsplanlægning, og får gode kontakter skabt. Vi har brugt, at sende lærere til Oslo, men det er

ikke muligt, fordi de ikke åbnede landet tidsnok, til at kunne planlægge kurset. - De skaber en online

platform, og vores Lais skal holde oplæg, og være med i to diskussionsgrupper om vores IT

undervisning.
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Vi vil være samlet på skolen, og vil lave egne workshops. Der er et par skoler, som har rettet

henvendelse til os, da de gerne vil komme og være med, - det prøver vi at få til at lykkes.

Vi skal også have gennemført brandinstruks kursus og førstehjælpskursus.

Månedsnyt fra Steinerskolerne i Danmark

Steinerskolerne i Danmark er en sammenslutning, der varetager fælles interesser og opgaver for

landets steinerskoler.Læs evt. steinerskolernes nyhedsbrev her-

GF - Forældreforeningen

Bestyrelsen har indkaldt til en ny generalforsamling på vegne af  Forældreforeningen (se intra) , da

deltagelsen var alt for lav ved årsmødet.  GF afholdes torsdag d. 2. juni kl. 18.30-20:30 i skolens sal.

Sidste skoleuge og sommerferie

Vi er i gang at lægge sidste hånd på programmet for den sidste skoleuge. Det bliver en spændende

uge med mange aktiviteter- vi sender mere information på itra. Eleverne går på ferie fredag den

24.juni. Skolen tilbyder sommer sfo i uge 26 ( 27.6-1.7). Skolen og sfo'en holder lukket i juli. Sommer

sfo'en er tilbage i uge 31., og der tilbydes pasning fra den 1.- 5.august- samt mandag og tirsdag den 8.

og 9. august. Giv os besked via intra, om I har brug for pasning i de to uger- fra 8.00- 16.25.

Kalender og skolestart

Vi vedhæfter kalender for skoleår 2022/23. Kalenderen er også tilgængelig  på hjemmesiden.

Mange hilsner og god weekend

Anne-Mette

& Barbora
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https://mailchi.mp/16a3977ef368/steinerskolernes-nyhedsbrev-01-13836862?e=ca5c7fc3f0

