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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 20. Juni 2018 
Uge 25 

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

Modtagelse af skolebladet på e-mail:  

Tilmeld dig her  

Varme hilsener fra Rom (32 grader i skyggen. Alt vel.  
 10. klasse, Rene og Poul  

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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Program for sommerfesten 2018  
 
Vi glæder os til årets sommerfest, som starter med opførelse af 1. klasses skuespil. Derefter spiser vi 
vores medbragte mad - forhåbentligt udendørs, så medbring gerne picnic tæpper. Endeligt går vi ind i 
salen til overrækkelse af vidnesbyrd og afsked med 10. klasse. 
 
17:30 - 18:00: 1. klasse spiller skuespil i den store sal. 

18:00 - 19:00: spisning af den medbragte mad. 

19:00 - ca. 21:00 : fællessang, overrækkelse af vidnesbyrd, afsked med 10. klasse. 

For en god ordens skyld minder vi om, at fotografering i den store sal i forbindelse med optræden og 
overrækkelse af vidnesbyrd frabedes.  

Med håbet om en god fest, på Lærerkollegiets vegne - Anita Husted og Christina Solingen 

 

DEN GYLDNE HARPE.  
 

1. Klasse skal traditionen tro spille et eventyrspil til skolens afslutning fredag aften den 29. Juni.  
Der er begrænsede pladser om fredagen, da alle elever og forældre skal være i salen. 1. Klasse holder 
derfor åben generalprøve torsdag den 28. Juni kl 8.30 i skolens store sal, hvor alle naboer, familie og 
andet godtfolk er velkomne.  
 
Med venlig hilsen 
1. Klasse og Vibeke Skamriis  


