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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
www.steinerskolen.dk 

21. marts 2018 
Uge 12 

Modtagelse af skolebladet 
på e-mail:  
Tilmeld dig her  

Morgensang i uge 14: 

”Påskeblomst” 

PÅSKEFEST 
Lørdag den 24. marts har vi den årlige 
påskefest på skolen, hvor alle er hjertelig 
velkomne. 
Eleverne møder til hovedfag i klasserne, som 
de plejer, og festen starter kl. 10.15. 
 

Program: 

1. klasse: Fløjtespil og tre små sange 
3. klasse: Skuespillet ”Noahs Ark” 
4. klasse: Eurytmi 
9. & 10. årgang: Orkester 
9. & 10. årgang: Kor 
10. årgang: Fransk sang 
 

Efter månedsfesten kan alle i morgensangs-
salen blive beværtet af 10. årgang med kaffe, 
te og skønne kager. 
 

Med venlig hilsen på kollegiets vegne 
Inger Kofoed og Vibeke Skamriis 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 

Med venlig hilsen 8. klasse 

Forældreforedrag 
- på lørdagsskolen lørdag den 24. marts i 
hovedfagstiden 

Vi vil hermed gerne indbyde jer til et foredrag 
af familieterapeut Gitte Drewes med tid til 
efterfølgende spørgsmål. Gitte er en erfaren 
kursus- og foredragsholder, og vi har bedt 
hende tale specielt om teenagerne og om 
nogle af de udfordringer, der kan ligge i at 
være forældre til dem. Se evt. hjemmesiden 
her for mere information om Gitte Drewes. 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
http://www.steiner-inspiration.dk/index.html
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Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

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

Indbydelse til generalforsamling 2018 
- Årsmøde i Skoleforeningen 

 
Lørdag d. 14. april kl. 8.15 - 10.15 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1) Valg af dirigent 
 
2) Beretning fra lærerkollegiet 
 
3) Beretning fra bestyrelsen 
 
4) Skolens regnskab 2017 
 
5) Skoleforeningens regnskab 2017 
 
6) Valg af tilsynsførende 
 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
8) Valg af suppleanter 
 
9) Eventuelt 
 
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 7. april 
 
Bestyrelsen håber, at mange forældre vil møde op og høre om skolens tanker og planer for 
fremtiden, f.eks. byggeri og Steiner HF (11. og 12. klassetrin). 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Høyer Rasmussen (bestyrelsesformand) 


