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30. august 2017 
Uge 35 

HUSK sidste frist for at aflevere ansøgning om FRIPLADS er torsdag den 
31.august  

Dansk Lærerstævne 

Vores skole er i år vært for Dansk Lærerstævne 2017. Temaet er "Det unge men-
neske". Vi har inviteret Ursula Flatters til at holde hovedforedragene: " Lærepla-
nens spejling af det unge menneskes fysiske og sjælelige udvikling". Ursula Flat-
ters er læge og leder/medstifter af det antroposofiske sygehus i Jarna, Sverige. 
Stævnets workshops sætter fokus på den kunstneriske del af undervisningen og 
forsøget vil være at afdække det kunstneriske virke og betydning i dannelse af 
kompetente, empatiske, levende og engagerede mennesker. Nogle af landets 
bedste kunst og håndværkslærere kommer i den anledning til Vordingborg for at 
berige os med erfaring, ide og entusiasme. Det passer os vældig godt. Skolen har 
nemlig planer. Vi ønsker os en ny stor kunst & håndværksbygning.  

Om aftenerne vil bålfadene være tændt, og dans og musik vil strømme ud i de (-
forhåbenlig) milde sensommernætter. Musikken står Almaars og Duo for. Musiker-
ne har iøvrigt alle gået på skolen som børn/unge. Det er os derfor en stor glæde, 
at de vil være med til at gøre stævnet både højtideligt og festligt. 
Vores 9. klasses elever og deres forældre har sagt ja til at ville forkæle os 
med dejlig mad hele stævnet igennem. Vi giver så til gengæld en hjælpende hånd 
med at fylde klassekassen. 
I den kommende tid vil elever og lærere have travlt med forberedelserne. Vi glæ-
der os til at vise vor velfungerende og smukke skole frem. 
 
Dansk Lærerstævne 2017 er fra den 7. til den 9. september. Vi gør i den forbindel-
se alle opmærksom på, at skolen har lukket fredag d. 8. september. 
 
På lærerkollegiets vegne 
Anette Bjerregaard, Thomas Sillemann, Lotte Christensen og Matilde Bækkeskov 
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Den nye 8. klasse starter skoleboden op torsdag d. 7.9.17, hvorefter 
der med få undtagelser vil være bod hver torsdag resten af skoleåret. 

Mvh. 8.klasse, StineTorp Brixvold og Jørn Larsen 
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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

