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23. august 2017 
Uge 34 

LOPPER SØGES! 
 
Lørdag d.2/9 holder 
børnehaven og vugge-
stuen høstmarked, hvor 
der blandt andet vil væ-
re loppemarked. Så har 
du lopper du gerne vil 
af med, modtager vi 
med kyshånd! Dog vil 
vi i år gerne frabede os 
følgende: 
Tøj 
Tøjbamser 
Hårde hvidevarer 
da vores erfaring er, at 
der ikke rigtigt er salg i 
disse effekter. 
Evt effekter kan indle-
veres fredag d.1/9 ml kl 
12-17. Spørgsmål kan 
rettes til Marie-Louise 
på 60801970 



Nyhedsblad for  Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
Opsætning: Frank Egholm 
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  34/2017, side  2       

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

Kontaktudvalget 
På skolen er klasselæreren den naturlige 
kontaktperson for forældrene, men derud-
over 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 sam-
mensættes ud fra den aktuelle situation. 
Kontaktudvalgets medlemmer er: 

Fra lærerkollegiet:                                          
Anette Bjerregaard 20 45 60 24 
Vibeke Skamriis  20 14 08 18 

Fra bestyrelsen: 
Jan Jaap Cramer 24 76 41 93  

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

Modtagelse af skolebladet 
 
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af ROS 
på e-mail. Dette gøres på: 
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen, hvor 
der også kan laves afmelding/ændringer. 
 

Alternativt kan man læse og downloade 
skolebladet samme sted. 

Kalenderen 
Tirsdag d. 29.8.  kl. 19    Basarmøde i 4. 

klasse 

https://www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen

