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Tusind	Tak	"l	alle	jer	-	elever,	forældre	
og	medarbejdere	på	skolen,	Børnehaven	
og	Vuggestuen,	som	gjorde	min	sidste	
arbejdsdag	på	Rudolf	Steiner	skolen	"l	en	
rig"g	dejlig	dag.	Den	vil	jeg	tænke	"lbage	
på	med	glæde.

Tak	for	de	mange	fine	gaver	og	blomster	
og	ikke	mindst	tak	for	elevernes	mange	
fine	tegninger	og	figurer	af	fugle	og	
nisser.

Med	de	bedste	ønsker	for	Rudolf	Steiner	
skolen

Bente	Larsen

Kan man henstille til 
parkeringsreglerne endnu engang? 
Dette sker ALT for ofte... 
På forhånd tak.
Kærlig Hilsen Mette Hjorth

Tak til Storstrøms Symfoniorkester 
for en smuk koncert!
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Basar Tidende
Kaffestuen
Vi har modtaget mange kagesedler, men 
mangler dog stadig ca. 22 lagkager. Måske 
er der stadig nogen, som ikke har afleveret 
kagesedlen og som har mulighed for at 
producere en lagkage eller to. 
Vi har nok boller, muffins, skærekager, saft 
og ost. Tusind tak for det!

Vagtplaner
Alle skulle på nuværende tidspunkt gerne 
have fået en vagtplan, som dækker den 
opgave, som ens ældste barns klasse står 
for. Der kan dog være nogle forældre, der 
er udlånt til andre klasser eller opgaver, for 
at det hele skal hænge sammen. 
Vigtigt er det, at alle har en opgave, så det 
praktiske arbejde bliver fordelt på så mange 
skuldre som mulig.
Hvis man ikke har modtaget en vagtplan på 
nuværende tidspunkt, bedes man henvende 
sig til klassens basarrepræsentant.

Vi gentager fra sidste ROS:
Afleveringstider
Tombola - naturaliebod - 
håndarbejdsbod 
Alle gaver bedes afleveret fredag 1/12 
kl. 8-8.30 og 12-15 i 6. klasses lokale. 
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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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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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

