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

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  

BASARTIDENDE  
Husk at dette skoleårs første basarmøde er  i aften 
                  onsdag den 29 august 
                          4 klasse kl 19 
               Håber på et stort fremmøde 
                    Hilsen Hanne Larsen  

29 . august 2018 
Uge 35 

Kære forældre 
 
I den kommende uge forventer vi, at der vil blive taget klassefotos  
enten onsdag, torsdag eller fredag, så frem vejret er til det. 
 
Mvh  10. årgang  

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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LOPPER SØGES! 

Lørdag d.8/9 holder børnehaven og vuggestuen høstmarked, hvor der blandt 
andet vil være loppemarked. Så har du lopper du gerne vil af med, modtager 
vi med kyshånd! Dog vil vi gerne frabede os følgende: 
Tøj 
Tøjbamser 
Hårde hvidevarer 
Hårde hvidevarer 
da vores erfaring er, at der ikke rigtigt er salg i disse effekter. 
Lopperne kan afleveres ved teltet ved siden af den store sal, fredag d.7/9. 
Vi glæder os til at se alle til en festlig dag! 
Hilsen vuggestuen og børnehaven 

Hasselgrene søges 
Den store snittesæsonen er startet for 3. og 4. klasse. 
I 4. klasse skal der i første omgang snittes stave, derfor søges her og nu ”lige” grene, diame-
ter 3-4 cm. Grene kan sættes ved sløjdlokalet eller jeg kan komme og skære ned,. 
Flittige elever har brug for meget træ, hassel er godt, det har tynd mørk bark som bl.a. er god 
til at snittemønstre i.  
Eleverne snitter i friskt træ, da det er blødere at 
snitte i. 
Kontakt mig gerne hvis du har hassel. 
På egholm7@gmail.com eller telefon 42762379 
Mvh. Frank Egholm 
 
 


