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13. september 2017 

6. klasse nyder lige her Botanisk Have på vej over til Geologisk Museum, hvor 
vi tilbragte en formiddag i onsdags som del af geologiundervisningen i hoved-
fag. 

Skolen har en god - godt nok lille men professionel - stensamling, men det var 
fantastisk at opleve så stor en samling, som på museet. 

I det hele taget var det en dejlig dag med kortspil på togturen (hvor jeg naturlig-
vis lod eleverne vinde) og frokost i Botanisk Have.  

Lone Blichert 
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7. klasse er i denne uge på 
lejrskole i Vendsyssel. 

Yderst på grenen hvor Kattegat 
og Skagerak mødes, vi kørte med 
sandormen. 

Råbjerg Mile,  
Danmarks største vandreklit, 
imponerende og storslået. 

Bænket og klar til et fantastisk ørneshow 

I morgen skal vi besøge Steiner skolen i Hjørring og sammen med deres 7./8. klasse-
kører vi til Thingbæk kalkminer. 
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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

