
Nyhedsblad for  Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
Opsætning: Jørn Larsen 
De enkelte forfattere er selv ansvarlige for deres bidrag. 

Bladet udkommer som e-mail hver onsdag 
(ferier undtaget). Indlæg bedes sendt til 
rundtomskolen@gmail.com senest mandag.  

Rundt om Skolen 15/2018, side 1       

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

11. april 2018 
Uge 15 

Glemmetøj 
Kassen med glemmetøj står under trappen i 
den hvide bygning. 

Modtagelse af skolebladet på e-mail:  
Tilmeld dig her  

Morgensang i næste uge: 

”Våren er i luften” 

Månedsfest 
På lørdag d. 14.4.2018 klokken 10.15 er der 

elevoptræden i den store sal. 

5. og 6. klasse: Orkester 

1. klasse: Regning 

7. klasse: Engelsk vers 

3. klasse: Kanon, sang og fløjte 

Efter elevoptræden er der 10. klasses café. 

Obs: I hovedfag er der generalforsamling! 

Med venlig hilsen 

Frank Egholm 

HUSK:  

Skolens generalforsamling 
på lørdag d. 14. april kl. 8.15 i eurytmisalen 
  
Der vil være mulighed for at få en kop kaffe 
og en bolle inden generalforsamlingen. 
Vi håber, at mange forældre vil benytte 
lejligheden til at høre om skolens økonomi, 
om fremtidige planer, og i øvrigt komme med 
gode idéer til bestyrelsens arbejde. 
På gensyn på lørdag.  

Kirsten Høyer Rasmussen 
 

BEMÆRK: 
Der er pasning af søskendebørn i Store 
Passeren under generalforsamlingen. 

Mvh Passerdamerne 

Kalenderen: 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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Recitationen til 
morgensang  

- i denne uge v/ 10. årgang og Jørn 
Larsen: 

Mendeleev's første periodiske 
system 
 

"Jeg så i en drøm en tabel, 
hvori alle grundstofferne faldt på plads 

som krævet. 
Da jeg vågnede, skrev jeg det straks op 

på et stykke papir. 
Når grundstofferne arrangeres i lodrette 
søjler efter tiltagende atomvægt 

således at de vandrette linier indeholder 
analoge stoffer, 
- igen efter tiltagende atomvægt - 

opstår der et system, 
udfra hvilket adskillige generelle 
konklusioner kan drages." 

 

Dmitri Mendeleev, ca. 1869 

 

- Sikkert ikke ordret gengivet, måske 
endda lidt opdigtet, men essensen er god 
nok. 

 

 

Sommerpasser 2018 
Der er sommerpasser i uge 27 & 28 for 
børn fra bhv. klassen til og med 5. klasse. 
Tilmelding uddeles i klasserne i løbet af 
foråret. 
 
Mvh Sommerpasser-teamet. 

Husk torsdagsboden! 
Hjemmelavede sager, toast og juice. 

Med venlig hilsen 8. klasse 

Tilmelding til musikskolen 
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INTRODUKTIONSDAG 
 

Få kendskab til Bothmergymnastikken 
 

Bothmergymnastik står frem for alt for bevægelsesglæde – at være til stede – finde 
sig selv – tage hånd om sin egen udvikling – få et nyt forhold til at opbygge sit eget 
legeme og dermed også bryde gamle vaner. 
 

 

Lørdag 28. april 2018 kl. 10.00 – 14.00 

Sted: 

Sofiegården, 
Holmevej 26 Næstelsø, 
4700 Næstved 
 

Tilmelding og oplysninger, gerne inden 15. april: 
 

Birte Kjær 
 

mail: bkae@marjatta.dk 
 

tlf.: 21485758 
 
 

 
DANSK BOTHMERGYMNASTIKFORENING 

og 

BOTHMER MOVEMENT INTERNATIONAL 
 

Starter nyt uddannelsesforløb september 2018 
 
 

Et firårigt modulforløb. 
 
 

I forløbet gives en indføring i og udvikling af bevægelse som værktøj både 
pædagogisk, terapeutisk og kunstnerisk. 
 
 
 
 
Dansk Bothmergymnastikforening 

Kaj Ørums Vej 2, 4654 Faxe Ladeplads 

bkae@marjatta.dk.Tlf.:56721243 

mailto:bkae@marjatta.dk

