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Rundt om Skolen, 48/2017

På lørdag er der basar, og endnu 
engang slår skolen dørene op for 
denne festlige og begivenhedsrige 
tradition. Basarudvalget, forældre, 
elever, lærere og andre ansatte har 
på forskellig vis forberedt sig til 
denne dag, og især de sidste dage 
op til basaren sker der ikke så lidt. 

Aktiviteten har som altid været 
kolossal, og al denne fælles gode 
vilje er med til at skabe det 

Afleveringstider
Tombola - naturaliebod - håndarbejdsbod
Alle gaver bedes afleveret fredag 1/12 kl. 
8-8.30 og 12-15 i 6. klasse. 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. 

sammenhold, som skolen, og dermed 
eleverne, trives så godt ved. Vi mødes i 
den store sal kl. 11.00 til velkomst og 
åbningskoncert. Derefter er boderne 
åbne. Eleverne optræder i den store sal 
i to afdelinger, og vi må bede om, at 
tilskuerne ikke fotograferer eller laver 
lyd eller billed- optagelser m.m. og ikke 
går ind og ud af dørene i den store sal, 
mens der er elever, der optræder. Vel 
mødt! 
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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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Parkering til basaren

Vi beder alle at være meget betænksomme i 
forhold til, hvor I sætter jeres bil. Vær 
opmærksom på de forskellige parkeringsforbud 
på Orevej og parker endelig ikke foran folks 
udkørsler, det har før givet problemer. Vær 
også opmærksom på at der er fare for 
mudrede huller på parkeringsområdet på 
Rampen.
Vi håber, det hele lykkes, så alle kan komme til 
skolen og få en dejlig basar. 

Kære Børn og forældre i Klubben

På fredag er vi, på grund af forberedelse til julebasar, hjemløse i 
Klubben. Alle børn har fri fra undervisningen kl 12 og kommer 
derefter i passer/klub.

Derfor er vi udenfor resten af dagen og opfordrer til at børnene 
tager ekstra varmt tøj på/med, så de ikke bliver kolde inden den 
skønne dag, lørdag, hvor alle jo skal være raske.

Mange hilsner Klubben
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BASAR-PROGRAM

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
7.-8. kl. Tysk sang

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 
présence (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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2. december
Basar

4. december
Basarfri / fridag

7. december
Eleverne går i adventsspiral

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

