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

27. Juni 2018 
Uge 26 

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  

Program for sommerfesten 29. juni 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  

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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Skoleklargøringsdag  
 

Lørdag den 30. juni 2018 klokken 9.00 
Ved dette års skoleklargøringsdag er det som udgangspunkt klasselo-
kalerne, som klargøres til et nyt og spændende skoleår.  
Det er klasselærerne i samarbejde med forældrerepræsentanterne, som 
aftaler hvilke arbejdsopgaver der ønskes udført og i år skal der blan-
det andet males vægge i følgende lokaler: 1. klasse, 2. klasse, 3. klas-
se og 10.klasse.  
Ovennævnte klasselokaler bliver efterfølgende laseret i løbet af som-
merferien. Der vil også være opgaver med gulvet under scenen i den 
store sal og opsætning af hegn i den nye storepasser.  
Alle arbejdsopgaver vil blive fordelt ved klokkens ringen klokken 
9.00 og klokken 11.00 serveret lidt frokost tilhørende saft, kaffe og te.  
Vel mødt til en hyggelig dag med et godt formål. 
 

Fysisk Gruppe 
Thomas Sillemann            
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Ny ferieplan OBS! Ændring i forhold til den tidligere 
udsendte. 

 
Ferieplan 2018/2019 

alle dage inkl. 
 

sommerferie søndag den 1. juli 2018 – søndag den 19. august 2018 
 

fri ifbm lærerstævne fredag den 7. september 2018 
 

efterårsferie lørdag den 13. oktober 2018 – søndag den 21. oktober 2018 
 

basarfri mandag den 3. december 2018 
 

juleferie torsdag den 20. december 2018 – onsdag den 2. januar 2019 
 

vinterferie lørdag den 9. februar 2019 – søndag den 17. februar 2019 
 

påskeferie søndag 14. april 2019 – mandag den 22. april 2019 
 

st.bededagsferie fredag den 17. maj 2019 – søndag den 19. maj 2019 
 

kr.himmelfartsferie torsdag den 30. maj 2019 – søndag den 2. juni 2019 
 

grundlovsdag onsdag den 5. juni 2019 
 

pinseferie lørdag den 8. juni 2019 – mandag den 10. juni 2019 
 

sommerferie       søndag den 30. juni 2019 
 

skolepligtige lørdage 2018/2019 

 

michaelsfest lørdag den 29. september 2018 
 

månedsfest lørdag den 27. oktober 2018 
 

basar lørdag den 1. december 2018 
 

fastelavnsfest lørdag den 2. marts 2019 
 

påskefest lørdag den 13. april 2019 
 

majfest lørdag den 25. maj 2019 
 

sommerkoncert lørdag den 15. juni 2019 
 

øvrige arrangementer 2018/2019 

introduktions-/ 
forældrestævne lørdag den 26. januar 2019 
 

forskønnelsesdag lørdag den 27. april 2019 
 

sommerafslutning fredag den 28. juni 2019 
 


