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6. september 2017 
Uge 36 

Dansk Lærerstævne 
 
Dansk Lærerstævne 2017 på skolen fra den 7. til den 9. september. Skolen har 
lukket fredag d. 8. september. Se mere om stævnet i ros uge 35. 

Audonicons bogsalg på skolen  
 

I forbindelse med lærerstævnet på skolen fra torsdag til lørdag, er Audoni-
cons bogsalgs bogbus på skolen, den holder ved skolens parkeringsplads. 

Der er åbent: 
Torsdag d. 7. september fra klokken 14 og fredag d. 8. klokken 11 - 18. 

Forældre og andre er velkomne til at besøge bogbussen. 
 

Bogsalget har Danmarks største udvalg af antroposofisk litteratur på 
dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk. 

Derudover har de legetøj, silke til leg, kort og kunsttryk, farveblokke og -
stifter,  fløjter og klangspil, bivokslys, prismer og meget mere! 

 

Link til bogsalgets hjemmeside 

BASARTIDENDE 
Vi har nu afholdt dette skoleårs første basarmøde og har taget hul på de første forberedelser. 
Desværre manglede der repræsentanter fra en del klasser: 
Bh klassen, 2 klasse, 3 klasse, 4 klasse, , 6 klasse, 8 klasse og 9 klasse. 
Vi håber, at der forefindes basarrepræsentanter i disse klasser og at de har mulighed for at 
komme til de næste møder. 
          Der er aftalt følgende datoer for de kommende møder: 
                                 Mandag d. 18 september 
                                 Mandag d. 30 oktober 
                                 Mandag d. 13 november 
                              Alle møder er kl 19 i 4 klasse. 
                  Basaren ligger som før skrevet lørdag d. 2 december. 
                                                                                          Med venlig hilsen Hanne Larsen 

 

http://www.audoniconsbogsalg.dk/
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Det er jeg god til…….. 
 

Vi begynder året i den lettere ende: nemlig ved at tænke på, og nedskrive, hvad vi er gode til. 
Lige fra om morgenen, hvor man måske er god til ikke at høre vækkeuret, god til at slutte sine 
drømme på en flot måde, god til at være venner med sin tunge dyne, der holder en fast, den 
frækkert, god til at nyde sengens varme hygge, men når det virkelig gælder, også god til at suse 
gennem huset — noget i retning af en tornado — finde tøj og taske, hive mobilen ud af stikket 
og kaste sig op på cyklen og alligevel nå ned til bussen inden det er for sent. Og virkelig god til 
at glemme frokosten, dag efter dag, sør’me. 
Tænk dagen igennem for hvert lille skridt, og tænk på, hvad I er gode til. Det er ikke så lidt, når 
det først kommer frem. Morgen, skolevej, skole, frikvarterer, fag, mennesker, søskende, foræl-
dre, indkøb, sport, politik, mobil, klub, aftensmad, strikning, pligter, dyr, tv, film, mad og drik-
ke, tanker, vaner, brug af badeværelse, musik, at gå, værelse, tøj, diskussioner, aftenhygge, 
synge i garagen og mere endnu….. 
Det bliver en lang, lang tekst med gode ting, og jeg håber, at der vil komme interessante be-
tragtninger til. Holdningen er altid positiv, for der er jo noget godt i alting. Giv jer selv tid, så 
der kommer mange detaljer og måske overraskelser med.  
Tænk også hele året igennem lige så nøjagtigt, så alle efterårets og vinterens gøremål bliver 
vurderet også, måske er i øst-møns-mestre i langrend på én ski, hvem ved? 
Teksten kommer til at fylde en side (A4) med 12 i typestørrelse (som her). Denne gang skrevet 
på computer. Overskriften er: Det er jeg god til (eller noget lignende).  
Tænk på, at I skal printe teksten ud, så bed om printerblæk og papir hos jeres forældre, så I er 
klar i god tid. Det er så pinligt at skulle undskylde en for sen aflevering med, at printeren var 
løbet tør.  
Aflever teksten til mig torsdag den 31. august i dansktimen.  

 9. klasse på Rudolf Steinerskolen i Vordingborg, TJL, 2017 
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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 
7.-9. september Dansk lærerstævne på 

skolen 
Fredag d. 8. september Skolen har lukket. 
Basarmøde mandag d. 18. september  

Kl. 19 i 4. klasse 
 

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

