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Hvor blev januar af?? 

Vi dyppede helligtrekonger lys fredag den 6.1 med 1.kl-6.kl., og det var en succes. Det foregik i 

bålhytten, og alle var igennem en god proces. Tidsplanen blev holdt, det er noget nyt       

Vi kan virkelig mærke, at vi nærmer os almindelige rutiner fra 2019, som var det sidste hele år før 

Corona.  

Der har været afholdt skuespil perioder for både 7.kl og 8.kl, som kulminerede med nogle fantastiske 

forestillinger- der er flere forestillinger på vej.  

Vi har også modtaget besked om, at vores 7.kl har vundet 1.pris i en landsdækkende 

mediekonkurrence, med avis som genre i fokus. Dette har vi fejret, og der kommer mere i 

forbindelse med præmieoverrækkelse i Politikens hus i marts måned. Læs avisen her:  

https://skoleavis.dk/aviser/amar-times/ 

 

I februar har vi gennemført 

Kyndelmissefest- sprogenes fest 

Tak for en fantastisk begivenhed, hvor sprogundervisningen var i fokus.  Vi er glade for at have dette 

fokusområde til en lørdagsskole, så kan I også følge med i udviklingen omkring sprog. 

 

 

 

Kommende arrangementer 

Fastelavn den 23.2. -intern begivenhed 

Fastelavn er på vej. Klasserne har forberedt fælles tema, og vi skal slå til fastelavnstønderne i 

skolegården-også lærerne skal slå til tønderne- og det plejer at være en festlig dag. 

Arbejdslørdag 25.3.(9.00-15.00) 

https://skoleavis.dk/aviser/amar-times/
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I må meget gerne reservere datoen til fælles arbejdslørdag den 25.marts 

Årsmøde 

Bestyrelsen har fastsat datoen til årsmødet den 26. april. Det er en hverdags aften, og vi håber på en 

stor tilslutning. Der skal afholdes nogle valg, så det er vigtigt, at I kommer! 

Skolelørdag 

Årets sidste skolelørdag holdes lørdag den 29.4, denne dag vil også være åbent hus for kommende 

forældre. Så hvis I kender nogen, som er nysgerrige på vores pædagogik og skole, så inviter dem 

med!  

Husk, at vi løbende tager billeder af de forskellige arrangementer, og deler dem på Instagram / 

Facebook, I må derfor gerne følger os der.  

Instagram adresse: cph_waldorf  

Facebook adresse: Waldorf Skolen i København 

---- 

Vi ønsker jer alle god vinterferie i uge 7.  

Vi er klar efter ferien mandag 20.februar kl. 8.00 

 

Med venlig hilsen Anne-Mette og Barbora. 

 


