
Waldorfskolen i København

Forældrebrev København den 2.12. 2022

Julebazar
TAK
Det var en fantastisk oplevelse igen- igen. Tusind tak til festudvalget, for at skabe så dejlig
en dag. I knoklede virkelig igennem, og det var som om alt bare lykkedes. Der var god
stemning overalt, både skole og børnehaven havde gang i boderne!
Vi har ikke hørt fra udvalget, hvordan resultatet ser ud, men vi er ikke i tvivl om, at der er
tjent penge ind til forældreforeningen, som kan passe godt på dem og finde ud af, hvad de
skal bruges til 🙂

Mini Julekoncert
På torsdag er der en lille musik opførelse kl 13. af forskellige sammensætninger af elever.
Det har været et tilbud, hvis de ønskede at deltage, kunne de det. publikum bliver SFO
Store orkester giver 20-30 minutter af deres tid, og derefter spiller de helt almindelig
øvetime!

Arrangementer på vej:
08.12. "mini Julekoncert" kl 13.00 for SFO børn som publikum☃ (invitation på forsiden af
intra)
09.12. Adventsspiral ( intern begivenhed- kun for elever)
13.12. Lucia er tirsdag  ( intern begivenhed- kun for elever- og forældre fra 4.kl 8.00-8.45)
15.12. Det Kongelige Teater 7.,8 og 9.kl ( “Breakfast med Bournonville”- intern begivenhed)
15.12. "Hygge i sfoen kl.15-16.30" klippe og klistre med æbleskiver for børn ( og gløgg for
forældre)- 1-3.klasse

Besøg på Engvej 139
Vi får besøg fra Cornwall torsdag den 8.12
En lille gruppe fra “naturallylearning.co.uk. med Direktor Tom Richardson i spidsen, kommer
for at se og blive inspireret i vores børnehave Soria Moria. Vi har en dejlig børnehave og de
er interesserede i viden, og måske mulighed for at skabe forbindelser med vores
medarbejdere. Vi giver også en rundtur på skolen, da vi jo har en enhed, hvor man kan
udvikle sig fra 3 årsalderen til 15 år.

Personale på skolen
Poul er ansat i stillingen som matematik- og fysiklærer i overskolen, men underviser også i
engelsk i 2.klasse. Kathrine - klasselærer i 9.kl– er gået på barsel, og James har overtaget
klasselærerfunktionen. Vi har fået Danijela tilbage fra barsel. Hun får skema fra 1.1, I bliver
orienteret, når det er på plads.

Vikarteamet
Vi har nu opbygget et fast vikarteam, så eleverne oplever tryghed, når der er sygdom blandt
lærere. Vores faste vikarer er : Ellen, Isabella, Albert, Rie, Søren Elias og Nicolas.
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Reklame for forældrehåndbog
Forældrehåndbog er et formelt regelsæt og aktivt redskab, som vi anvender i vores
pædagogisk arbejde. Vi opfordrer alle til at læse den og genopfriske vores fælles regler og
værdier. Her kan man læse om blandt andet skolens forventninger til elevernes
skoleparathed, forældresamarbejde samt mobningspolitik.  Læs den her.

Ferie start og slut
Sidste skoledag inden juleferie er onsdag den 21. December – slutter kl. 12.00  ( sfo frem til
16.20). Vi mødes igen torsdag den 5.januar .2023 kl 8.00. - morgensang 8.10

Glædelig adventstid

Anne-Mette og
Barbora
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https://www.waldorfkbh.dk/politik-foraeldrehaandbog/

