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SAMMENSLUTNINGEN AF STEINERSKOLER I DANMARK

Det kan anbefales at gå ind på hjemmesiden:  

http://www.steinerskolerne.dk

Indholdet af de første tre sider af “Rundt om Skolen” er hentet derfra. 
Man kan der finde mange interessante ting, herunder en video fra 
“takkedemonstrationen” på Christiansborg, hvor vores skole var mødt 
talstærkt op! 

Gengivelsen her i ROS er ikke specielt tydelig, men det kan forhåbentlig 
animere læserne til at følge linket ovenover.

På næste side ses et andet klip fra “Sammenslutningens” hjemmeside.

http://www.steinerskolerne.dk/
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PROGRAM for BASAREN 
2. december

Kl. 11.00 Velkomst i den store sal
9.-10. klasses orkester

Kl. 11.30 Boderne og kaffestuen åbner

Kl. 12.15 Dukketeater i børnehavekl. (fra 3 år)

Kl. 13.00 Elevoptræden i den store sal

7.-8. kl. Orkester
1. kl. Lanternesang
3. kl. Der Rattenfänger von Hameln
4. kl. Fra vikingernes verden

Kl. 14.15 Dukketeater i børnehavekl. (fra 3 år)

Kl. 15.30 Elevoptræden i den store sal

5.-6. kl. Orkester
2. kl. Engelsk sang og dans
8. kl. Dickens
5. kl. Eurytmi
6.-9.-10. kl. Luk julefreden ind,

Trouver dans ma vie ta 
prerésence (fransk sang)

Kl. 16.30 Udtrækning af lotterigevinster i foyeren
i hvide bygning 
Kaffestuen lukker

Kl. 17.00 Boderne lukker 

Kl. 17.-18.30 Aftensmad i den lille sal
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Kalenderen 

&
Andre ting13. november kl. 19

Basarmøde i 4. klasses lokale

2. december
Basar

4. december
Basarfri / fridag

20. dec - 7. januar
Juleferie

i

Modtagelse af skolebladet på 
e-mail
Man kan selv tilmelde sig modtagelsen af ROS 
på e-mail.
Det gøres på
www.steinerskolen.dk/rundt-om-skolen,
hvor der også kan laves afmelding/ændringer.
Det er nu også muligt at læse og downloade skolebladet 
samme sted

Kontaktudvalget
På skolen er klasselæreren den 
naturlige kontaktperson for forældrene, 
men derudover 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 sammensættes ud fra den 
aktuelle situation.

Kontaktudvalgets medlemmer:

Fra lærerkollegiet:
Anette Bjerregaard
20 45 60 24
Vibeke Skamriis
20 14 08 18

Fra bestyrelsen:
Jan Jaap Cramer:

   24 76 41 93

Glemmetøj
Kassen med glemt tøj står under trappen i den 
hvide bygning. 

       
Brug af fotos, artikler og andet 
materiale fra ROS.
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
“Rundt om Skolen”

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

