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Rundt om Skolen, 45/2018

fortsættes næste side

2. klasse har budt efteråret velkommen med at dekorere lys med 
bivoks.  De har omhyggeligt slebet træpladerne og har med deres 
forældre samlet mos, nødder, grankogler, kastanjer, muslinger, 
farverige blade, agern, valnødder, spisekastanjer, fjer og 
tidselblomster. 
Mvh venlig hilsen 
2. Klasse og Vibeke Skamriis

Skolen har fået tilknyttet en antroposofisk læge ,der hedder Nana 
Svane . Vi har bedt Nana Svane
om et foredrag , hvor I forældre får lejlighed til at møde hende. 
Nana Svane skal hjælpe som konsulent for lærerne, helse 
eurytmisterne og forældrene, så vi kan få endnu bedre muligheder 
for de elever ,der har brug for det . I første omgang vil hun besøge 
de mindre klasser. 
På kollegiets vegne 
Inger Kofod
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Adressebog
I denne uge udkommer den nye adressebog. Pga. samkørslen af 
to eksisterende adressesystemer til ét system, kan der forekomme 
enkelte fejl. Hvis jeres adresse, navn eller tlf.nr. ikke er korrekt, 
bedes I henvende jer til kontoret.
Mvh Christina Solingen

Billeder fra 2. klasse
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fortsættes….

Basar Tidende
Klasseopgaver
Til basaren, lørdag den 1. 
december, er det vigtigt, at I 
deltager i alle de forberedelser, 
der er i jeres børns klasser op til 
basaren, men på selve dagen skal 
I først og fremmest deltage i jeres 
ældste barns klasses opgave. 
Klassekontaktpersonen vil 
koordinere vagtlisterne. Disse vil 
blive sendt rundt til alle, hvis ikke 
andet er aftalt.     

For at alle kan komme til at se 
deres børn optræde, vil der blive 
en del bytten af opgaver klasserne 
imellem.

KLASSEOPGAVER OG
KONTAKTPERSONER

Børnehaveklassen: 
Indrette nissehus med salg af 
æbleskiver samt oprydning.
Kontaktpersoner:
Henriette L. Petersen 22729761
Olga Filiti 26336145
Lilje Lauritzen 60664416

1. klasse: 
Lave pizzaer til pizzeria, hjælpe i 
suppebod.  Opsætning af denne bod 
samt oprydning. 
Kontaktpersoner:
Line Hedegaard 27289424
Neel Vincentsen 20339091
Christine Algren Brink 20877361

2. klasse:
Producere saft, syltetøj, sund slik, 
bage brød og hvad I ellers kan 
komme på til naturalieboden. 
Opsætning af bod, prismærkning af 
varer, pasning af denne bod samt 
grøntsagesbod, og oprydning af 
begge boder. Hjælpe i 
håndarbejdsbod. 
Kontaktpersoner:
Jo-Anna Sillemann  42717201
Tanja Bruun Jørgensen 30801515

3. klasse: 
Sy, strikke eller lignende til 
håndarbejdsbod. Sætte denne bod 
op, prismærke de afleverede ting, 
passe boden og oprydning af denne. 
Hjælpe i naturaliebod.
Kontaktpersoner:
Katrine Brøndsted 22575379
Sanne Rysgaard 25460433
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4. klasse: 
Binde adventskranse. Sætte 
adventskransebod op, passe denne 
og oprydning. Hjælpe i tombola.         
Kontaktpersoner: 
Gry Pil 28188475
Mette Mogensen 20738901

5. klasse 
Indsamle gaver til tombolaen hos 
byens handlende. Opsætning af 
tombolaen, passe boden og oprydning 
af denne. Hjælpe i adventskransebod.
Kontaktpersoner:
Jane Møllbach        28930697

6. klasse:
Komme med gaver til fiskedam - 
aftales nærmere med læreren. 
Eleverne passer denne bod. Lave 
aftensmad, arrangere bod til 
aftensmad og pasning/oprydning af 
denne. 
Kontaktpersoner:
Dorte Sandbirk                27102012

7. klasse: 
Hente gran, aftales med klasselærer. 
Lave aftensmad, arrangere bod til 
aftensmad og pasning og oprydning af 
denne. Eleverne står for spøgelseshus.
Kontaktpersoner:
Charlotte Larsen       25349896
Mette Hansen 22956992

8. klasse:
Lave suppe til suppebod.  
Opsætning af denne bod samt 
oprydning. Hjælpe i pizzeria. Hjælpe 
eleverne, som står for popcorn. 
Kontaktperson:
Rose Andersen 40764738
Charlotte Larsen       25349896

9. klasse: 
Opsætning af kaffestue, pasning af 
denne og oprydning. Lave vaffeldej 
til vaffelbod. Eleverne står for 
bolsjebod.
Kontaktpersoner:
Michael Halder 50418951
Anjo Page 55967010

22457371

10. klasse
Opsætning af kaffestue, pasning af 
denne og oprydning. 
Bage kagehuse til naturalieboden. 
Kontaktperson:
Helle Thomsen 20860198

Kaffestue
Hanne Larsen            40746545

fortsættes….
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Afleveringstider
Tombola - naturaliebod - håndarbejdsbod Alle gaver bedes 
afleveret fredag 30/11 kl. 8-8.30 og 12-15 i kemilokalet eller klassen 
overfor (6. klasse). Det er vigtigt, at gaverne kommer fredag, da det 
ellers er svært at få prismærket det hele. Friskbagt brød kan vente 
til lørdag.
Kaffestue
Kager og andet bedes afleveret lørdag 1/12 kl. 9.30 -11 i køkkenet.

Kageseddel bedes udfyldt og nederste del afleveres til 
klasselæreren senest onsdag den 14/11.

Sidste basarmøde:      

tirsdag den 13/11 kl. 19.00.   
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Denne annonce kommer også i Sydsjællands Tidende, så 
spred gerne budskabet.

OVERVEJER DU ET SKOLESKIFT?

Kom til åbne klasser: 
Børnehaveklassen, 1. og  2. klasse 
på Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Orevej 2 
den 14. november kl. 15 til 17.

 

På en stor smuk grund med masser af plads til sport og leg, 
ligger Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Skolen huser fra 
Børnehaveklasse til 10. årgang.

Skolens pædagogik har opdragelse af det hele menneske, 
som det alt overskyggende pædagogiske mål, hvilket ses i 
fagenes udvikling op igennem klasserne.

Skoledagen er en afveksling imellem bevægelse, kunstnerisk 
udfoldelse, social opdragelse igennem alle fag – hvor 
eleverne får lov til at skynde sig langsomt til en alsidig faglig 
kunnen.

Vel mødt til alle interesserede fra klasselærerne i 
børnehaveklassen, 1. og 2. klasse.

Tilmelding via kontoret på telefon 55374349.
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PROGRAM

Kl. 11.00 Velkomst i den store sal &
9.-10. klasses orkester

Kl. 11.30 Boderne og kaffestuen åbner

Kl. 12.15 Dukketeater i børnehavekl. (fra 3 år)

Kl. 13.00 Elevoptræden i den store sal

5.-6. kl. Orkester
1. kl. Lanterner m.m.
5. kl. Eurytmi
3. kl. Sang og fløjte
9. kl. Eurytmi: Gotisk Bue 

og “Yesterday”

Kl. 14.15 Dukketeater i børnehavekl. (fra 3 år)

Kl. 15.30 Elevoptræden i den store sal

7.-8. kl. Orkester
2. kl. Små fabler
4. kl. Vikinger
7. kl. 12 days of Christmas
8. kl. Recitation
10. kl. Jul i den flyvende tallerken

Kl. 16.30 Udtrækning af lotterigevinster i foyeren
i hvide bygning 
Kaffestuen lukker

Kl. 17.00 Boderne lukker 

Kl. 17.-18.30 Aftensmad i den lille sal

Herunder ses programmet for dette års basar (med små ændringer i forhold til 
sidste uge)
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Kalenderen 

&
Andre ting

13. november kl. 19
Basarmøde i 4. klasses lokale

1. december
Basar

3. december
Basarfri / fridag

20. dec - 2. januar 2019
Juleferie

i

Modtagelse af skolebladet på 
e-mail
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af ROS på 
e-mail.
Det gøres på
https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad

hvor der også kan laves afmelding/ændringer.

Det er nu også muligt at downloade skolebladet 
samme sted.

Kontaktudvalget
På skolen er klasselæreren den 
naturlige kontaktperson for forældrene, 
men derudover har vi et såkaldt 
kontaktudvalg, som forældre kan 
henvende sig til, hvis der er 
skolemæssige spørgsmål eller 
problemer, som det ikke er muligt eller 
ønskeligt at drøfte med klasselæreren.                              
Udvalget sammensættes ud fra den 
aktuelle situation.

Kontaktudvalgets medlemmer:

Fra lærerkollegiet:
Anette Bjerregaard
20 45 60 24
Vibeke Skamriis
20 14 08 18

Fra bestyrelsen:
Jan Jaap Cramer:

  24 76 41 93
  Phillippine Schollain
  27218779

Glemmetøj
Kassen med glemt tøj står under 
trappen i den hvide bygning. 

Kalenderen

       
Brug af fotos, artikler og andet materiale
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
“Rundt om Skolen

http://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

