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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 

Nu har årets første basarmøde været afholdt. Der manglede repræsentan-
ter fra fire klasser, men vi håber, at de findes og har mulighed for at 
komme næste gang.  
Der var en rigtig god stemning på mødet, alle var klar til at gå igang, så 
der atter kan blive holdt Basar i år. Datoen er lørdag d 1 december. Husk 
at sætte kryds i kalenderen. 
                    Næste basarmøde er mandag 24 september kl 19 i 4 klasse 
                                      Med venlig basarhilsen Hanne Larsen  

5 . september 2018 
Uge 36 

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 

Har du husket at 
aflevere ansøg-
ningsskemaet til 
friplads? 
Fristen var 31/8, 
men kan afleveres 
senest fredag 7/9. 

Obs på fredag har eleverne fri. 

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