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Rundt om Skolen, 43/2018

OKTOBERFEST	27/10.	2018

Der	vil	i	klasserne	være	hovedfag	e2er	morgensang	klokken	7.55	

Programmet	for	optræden	vil	starte	klokken	10.15

Program:

7.-8.	klasse,	Orkester

2.	klasse,	Sømænd

3.	klasse,	Digte

6.	klasse,	Noget	om……

7.	klasse,	Cristobal	Coton

9.	klasse,	Wilsons	14.	punkter

Til	festen	vil	10.	klasse	have	cafeen	åben

Der	vil	på	dagen	blive	arbejdet	på	viadukten,	og	der	kan	derfor	ikke	
køre	biler	og	andet	fra	NeOosiden.	Dog	kan	gående	og	cyklister	
anvende	vejen	forbi	biblioteket	og	opad	Sundvej.	Bilister	kan	køre	
ad	omfartsvejen.

Vel	mødt

Festudvalget			
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Midlertidig Iukning af viadukten under banen på Orevej

I forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen er det 
nødvendigt midlertidigt at lukke viadukten under banen på Orevej:

26.-28. oktober

I weekenden Iukker viadukten for trafik fredag eftermiddag kl. ca. 16 og 
åbner vejen igen så hurtigt som muligt, vi forventer at det sker senest 
søndag eftermiddag kl. 18. 
Trafikken til og fra Ore bliver via Rampen. 
Desuden henviser vi til stier i området for b|øde trafikanter, Iigesom stien 
under Masnedsundbroerne på Sjællandssiden bliver genåbnet i 
weekenden.

Arbejdet går ud på at anbringe spunsvægge til afstivning, og der vil for de 
nærmeste beboere være støj fra arbejdet i tidsrummet kl. 7-20 om 
Iørdagen og evt. også om søndagen. 

Trafikale udfordringer!
Som det fremgår af teksten herunder, som er et uddrag af et brev til 
skolen fra Banedanmark, er der visse trafikale udfordringer i 
kommende weekend. Foruden lukningen af viadukten er det grønne 
område på Rampen spærret for parkering. 
Man er derfor nødt til at være kreativ, både for at nå frem til 
skolen i bil og også for at få den parkeret.



Rundt om Skolen, 43/2018 side 3 

Kalenderen 

&
Andre ting

27. oktober
Skolelørdag

29. oktober kl. 19
Basarmøde i 4. klasses lokale

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 93Glemmetøj
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

