Kontor Nyt – uge 46
Sponsorpenge fra høstmarked
Eleverne har det sidste to år kørt mange penge ind i forbindelse med cykelsponsorløbet omkring 50.000,- i
alt. Vi har for nogle af pengene købt 4 stk. I-pads, 20 nye bærbare computere til eleverne og senest har vi
støtte de nye basketballbaner i hallen samt indkøb af bolde. Hertil er det planen at indkøbe forskellige ting
og sager til frikvartersbrug.
Skolefest og skuespil d. 23. nov.
Da vi efterhånden er blevet for mange til, at vi kan være i vores gymnastiksal og også for mange til
forsamlingshuset, gør vi som sidste år, nemlig, at 7.-8 kl. viser deres skuespil ad to omgange. Herefter er der
skolefest på skolen.
Programmet for aftenen:
17.45 - 18.30: Skuespil i forsamlingshuset for 0.-3. kl. med familie og andre interesserede.
Når skuespillet er færdig går alle over på skolen til skolefest med fællesdans og disco.
18.45 - 19.30: Skuespil i forsamlingshuset for 4.-6. kl. med familie og andre interesserede.
Når skuespillet er færdig går alle over på skolen til skolefest med fællesdans og disco.
21.45:
Vi slukker og lukker for denne gang.
Der vil som sidste år være mulighed for at bestille en sandwich fra kroen som aftensmad. Maden vil blive
udleveret når I kommer over på skolen.
Ved bestillingen skal man skrive eller ringe til Anne F. om hvor mange, om hvilken str. og hvilket fyld
man vil have i sin sandwich.
Man kan vælge imellem:
 Voksen: 25, Barn: 15,Fyld: Kylling eller frikadeller
Bestilles ved Anne senest onsdag d. 22. nov. kl. 16.00
kun på disse 2 måder:
SMS på mobil nr. 23409304
eller Email: anne@langsoe-friskole.dk
Betales kontant, ved udleveringen på aftenen. Vi har ikke MobilPay
Der vil på skolen være mulighed for at købe kage, kaffe m.m. som 3.-4. kl. står for slaget af.
Skoleindskrivning
Dette års skoleindskrivning blev holdt torsdag d. 2. november og igen, til stor gælde, kan vi konstatere, at
alle børn fra vores eget børnehus starter i skole her hos os efter sommerferien. Det er bare super. 10 i alt
har vi nu indmeldelser på, og vi forventer faktisk en elev mere, da vi har kontakt til en familie, som regner
med at flytte til Vammen i foråret.
Juleklippedag
Som traditionen byder holder vi juleklippedag fredag d. 1. dec. Alle er velkommen til at deltage.

Lus
Der har den seneste måned været flere tilfælde af lus hos eleverne – det er der som ikke noget nyt i, men
for at vi får begrænset dette, er det vigtigt, at alle familier tjekker deres børn mindst én gang om ugen og
altid når skolen melder ud, at der er konstateret lus. Hvis alle gør det, vil lus ikke være noget større
problem.
Magasinet friskolen
Som afløser for Friskole Bladet er kommet et nyt: Magasinet Friskolen. Magasinet kan findes på
medsendte links.
Iphone:
Android:
Computer:

https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
http://magasin.friskoler.dk

Torben
November:
Uge 47 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
23.11. Skolefest kl. 17.30-21.45
29.11.SFO & Klub juletur
30.11.SFO-forældrekaffe
December:
1.12. Juleklippedag
5.12. SFO Julefrokost
4.12. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
14.12. SFO-pebbernødeebagedag
19.12. SFO-forældrekaffe
20.12. Juleafslutning og Juleferie kl. 12.00
21.12.-2.1. Juleferie - skole
21.12. SFO åben efter behov
22.12. SFO åben efter behov
23.12. 2.1. SFO juleferie

