Ugebrev

28. april 2017

KALENDER
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

20. maj
10. juni
17. juni
18. juni
21. juni
9. aug.

Majfest – kl. 10-13.
Familiekoncert i Symfonien
Sommersol-arbejdsweekend
Sommersol-arbejdsweekend
Sidste skoledag inden sommerferien
1. skoledag efter sommerferien

NB : Vi er blevet kontaktet af Symfonien, fordi de stadig har ledige billetter – det
betyder, at man stadig kan nå at bestille billetter til:
Familiekoncert i Symfonien
Pris gennem skolen er 50 kr. pr. pers. Via skolens kontor 9815 7444
Link til Symfoniens hjemmeside:
http://www.aalborgsymfoni.dk/Koncerter/HISTORIEN-OM-MOZART,10-06-2017

Generalforsamling i aftes
Mange tak til de fremmødte for et gemytligt og konstruktivt møde.
Der blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer, og posten som udpeget af Kulturforeningen, skolens
støtteforening, blev besat af et nyt medlem.
Bestyrelsens sammensætning er nu:
Fillip Nielss Stehr-Rasmussen (Formand) Udpeget af Antroposofisk Selskab
Carsten Kjær (Næstformand) Forældrevalgt (Barn i 8./9. kl.)
Margrethe Poulsen (Kasserer) Udpeget af Kulturforeningen.
Mally Torleifsdottir Forældrevalgt (Barn i 8./9. kl.)
Dorte Rasmussen Forældrevalgt (Barn i 4./5. kl.)

Dette er lige en lille appetitvækker – referat udsendes i næste uge.
God weekend.
Mange hilsner – Vita Jessen

Tilsynsrapport
- blev fremlagt på generalforsamlingen. Udsendes via ugebrevsmail i dag og lægges desuden
på hjemmeside. Se her:
http://www.oestskolen.dk/wp-content/uploads/2017/04/Tilsynsrapport-2016-2017.pdf
Venlig hilsen
Vita Jessen

Majfest
Lørdag, den 20. maj kl. 10 til ca. 13.
Nærmere oplysninger følger, men afsæt endelig dagen hertil.
Mange hilsner
Kollegiet

Til alle: Årets Sommersol arbejdsweekend
-er (som anført i skolekalenderen): Lørdag d. 17. og søndag d. 18. juni.
Sæt endelig et stort kryds i kalenderen, da vi har brug for, at alle støtter godt op om dette
vigtige arbejde.
Venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
Vita Jessen

Ideon Skovbutik og Bageri
Der udelukkende producerer og sælger økologiske og biodynamiske produkter kan tilbyde
fragtfri levering af fuldkornsbrød, frugtpålæg, kager, kiks m.m. på skolen (den 1. fredag i hver
måned). Vi beder om, at en evt. bestilling er os i hænde senest mandagen inden. Klik ind på
hjemmeside www.ideonskovbutik.dk - katalog kan downloades fra dette link:
Mange hilsener Finn og Katrine

