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Rundt om Skolen, 46/2017

Koncert på Rudolf Steiner Skolen med 
Storstrøms Symfoniorkester, strygerne

Torsdag den 16. november kl. 19.30
Gratis for elever og ansatte

PROGRAM

Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfoni for strygere nr 1. 10’
                      Allegro, andante, allegro
Petris Vasks: Violinkoncert, "A distant light” 30’ Solist: Stéphane 
Tran Ngoc
                      Andante – Cadenza 1 / Cantabile / Mosso – Cadenza 
2 / Cantabile Agitato – Cadenza 3/ – Tempo di Valse / Andante
 
Pause
 
Antonio Vivaldi: Koncert for Strygere i g-moll. 6’
                      Allegro, largo, allegro
Ernst Bloch: From a Jewish life. 13’ Solist: Tobias Gørvild Lautrup

Andante moderato
Edward Elgar: Adagio for Strygere og harpe. 4’
                      Adagio
Carl Nielsen: Lille Suite for Strygere. 15’
                      Præludium, Intermezzo, Finale
Traditionel: Greensleeves Variationer. 5’
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BASAR TIDENDE
Huskeseddel for alle forældre

Alle forældre bedes på selve 
basardagen, lørdag d. 2/12, være med til 
at passe den bod, deres ældste barns 
klasse står for. Vagtliste vil blive sendt ud 
til alle (dette er hvis ingen anden aftale er 
blevet lavet).

Alle forældre bedes levere til alle de 
boder, deres børns klasse står for.

Alle forældre bedes komme med mindst 
fire gode gaver pr. familie, uindpakkede, 
til tombolaen, ellers vil der ikke være 
gevinster nok.

Alle forældre bedes have såvel 
håndarbejdsbod, naturaliebod, som 
kaffestue i tankerne, hvis disse boder igen 
i år skal bugne med lækre ting og sager.

Vi ved at alle disse opgaver kan virke 
overvældende men håber, at I har mod på 
dette, så vi igen i år ved fælles hjælp kan 
få en fantastisk basar op at stå.

Husk at medbringe kontanter.

Med venlig hilsen 

Basarudvalget
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Basar Tidende
Kaffestuen
Vi håber, at alle har 
modtaget en kageseddel, 
enten via “Rundt om 
Skolen” eller i papirudgave. 
Den bedes hurtigst muligt 
udfyldes og returneres til 
klassekæreren.

Programmer og plakater
Alle forældre skulle nu have 
modtaget en plakat og 
nogle programmer. Vi 
håber, I vil være 
behjælpelige med at dele 
programmer ud til familie, 
venner og bekendte samt 
hænge plakaten op i jeres 
nærområde.

Afleveringstider
Tombola - naturaliebod - 
håndarbejdsbod 
Alle gaver bedes afleveret 
fredag 1/12  kl. 8-8.30 og 
12-15 i 6. klasses lokale 
eller kemilokalet. 
Det er vigtigt, at gaverne 
kommer fredag, da det 
ellers er svært at få 
prismærket det hele. 
Friskbagt brød kan vente 
til lørdag.
Kaffestue
Kager og andet bedes 
afleveret lørdag 2/12, kl.
10-11 i køkkenet.

Mange hilsner fra 
Basarudvalget
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Henvendelse til Lotte Krog
53570891

Basaroptræden
Der er en tilføjelse til 1. forestilling, kl. 13.00:
7. -og 8. klasse fremfører en tysk sang!
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I dag havde Bente Larsen sidste 
arbejdsdag.

Musik i luften. 
Smukke toner klinger i luften 
i skolegården. I skolen har vi 
fået et klanginstrument, som 
eleverne med glæde spiller 
på, det er pentatonisk. 
Eleverne kalder det 
englevinge efter dets rigtige 
navn: Cherub.
Det er indkøbt for 
basarpenge og til glæde for 
alle, prøv selv!
Information: lars@pplay.dk

mailto:lars@pplay.dk
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Dette er et før og nu billede af skolens første 12.klasse, som havde 
reunion i går, med rundvisning på skolen og kaffe og kage i 
vuggestuens lokaler.
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MODTAGELSE AF “RUNDT OM 
SKOLEN”
Vi hører på redaktionen jævnligt om nogen, der har 
problemer med at melde sig til modtagelse af 
“Rundt om Skolen” og om andre, der ikke modtager 
ROS, selvom de er tilmeldt.
De, der har disse udfordringer, kan af gode grunde 
ikke læse dette, men I, der får ROS, er meget 
velkomne til at videregive meddelelsen om, at 
“Rundt om Skolen” kan læses og downloades fra 
skolens hjemmeside

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

Vi håber snart at blive klar med en ny hjemmeside 
og et  stabilt program til udsendelse af ROS
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16. november kl. 19.30
Storstrøms SymfoniOrkester

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. (For tiden delvis ude af drift)
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”

Kalenderen
&

Andre ting

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

