Kontornyt den 5. maj 2022

Hej alle
Ib Spang Olsen har skrevet ”Heksens
forårssang”, og den passer rigtig godt lige nu
her først i maj:
Når solen varmer træerne,
og stæren lægger æg,
Så klapper jeg mit pæretræ
og klipper gedens skæg,
Så kalder jeg på bierne
og vækker mine myg
Og puster på kastanjeknoppen,
så den bliver tyk
Det er en stor glæde hvert år, når foråret
kommer og vi kan smide trøjen. Børnene får
krudt i benene og der kommer liv i øjnene
igen. – Det er dejligt.
Så er vi desuden midt i en eksamenstid.
For første gang i skolens historie er der
afholdt eksamen for 9. klasse på Langsø
friskole.
Alt er gået planmæssigt i de skriftlige prøver,
(der mangler lige en øveprøve i tysk) og i juni
kommer de mundtlige prøver.
Tillykke til os alle sammen med dette skridt i
skolens historie.

Studietur
I uge 20 skal 8. og 9. klasse på studietur
Turen går til Tjekkiet og undervejs besøges
Theresienstadt, som giver stof til eftertanke.
I Tjekkiet er det nogle dage med gode
udfordringer i den vilde natur, samt en
intensiv dag i Prag.
De glæder sig helt vildt til turen.

To nye vikarer
Vi har søgt efter nye vikarer, der kan gå ind i
undervisningen ved sydom eller, hvis der er
andet fravær.
Vi har fået to fantastiske henvendelser og de
er allerede så småt i gang her på skolen.
• Pernille Kopp Lange, er midt i
læreruddannelsen i skive, bor i
Viborg.
Hun har tidligere været
pædagogmedhjælper og vikar i vores
børnehus. Vi ser frem til et godt
samarbejde.
• Lene Buhl Køster, læreruddannet og
har undervist i 6 år.
Bor i Viborg og er dedikeret til
undervisning og er opmærksom på
læringsfællesskabet og det sociale
fællesskab
Vi ser også her frem til et godt
samarbejde.
• Velkommen til jer begge!

Byfestuge
I ugen efter Kr Himmelfartsdag dvs. uge 22 er
der byfestuge her i Vammen
Det betyder vi f. eks skal deltage i et
cykelsponsorløb, mere herom senere

Arbejdsdagen
Det var opløftende at komme på skolen efter
arbejdsdagen, der var virkelig sket meget.
- Det duftede rent og af maling mange
steder på skolen,
- kælderen og redskabsrummet var
lettet for dusinvis af trailerlæs til
genbrug, - nu kan vi se at der faktisk
er meget plads i kælderen,

Kontornyt den 5. maj 2022

-

Nye bord-bænkesæt i skolegårde
Tusinde andre opgaver, som jeg slet
ikke kender, er blevet løst.
Alt i alt en meget god dag med stor
tilslutning, - TAK for det, det betyder meget
for skolen, at ALLE bakker op og vil gøre en
indsats og dermed få ejerskab til skolen.

Ny arbejdsdag
Anne skriver:
Vi mødes til en hyggelig fælles arbejdsdag
onsdag d. 11. maj, kl. 16.45
ALLE er velkomne, uanset hvilket forælder
udvalg du er i, og også hvis du er
Bedsteforældre, eller anden pårørende.
Vi har en del opgaver, som ikke nåede at
blive lavet på den planlagte arbejdsdag i
april, og derfor har Tovholderne bestemt at
prøve at samle hjælpere nok, så vi blive
færdige med det sidste inden vores "Åben
hus" den 2. juni.
Kom frisk, og tag gerne de store elever med.
🙂
Vi starter med pizza til aftensmaden kl. 16.45
og ca. kl. 17.15 springer vi i gang med de
forskellige opgaver.
Vil du se mere om, hvad der skal laves denne
aften, kommer der en liste op på
hjemmesiden under "Kontornyt"
Der skal males, saves, repareres og meget
mere, medbring gerne eget værktøj,
boremaskiner mm.
Husk at tilmelde jer til Anne (anne@langsoefriskole.dk eller 87999301) eller i
begivenheden på FB siden, så vi har pizza nok
🙂

Tilskud til skolepenge og SFO fra
fordelingssekretariatet
Hvis man kommer ind på kontoret, kan man
få et ansøgningsskema til dette tilskud.
Tilskuddet gives ud fra ”personlig indkomst”
på årsopgørelsen.
Senest fredag den 10. juni skal man aflevere
det udfyldte skema på skolens kontor incl.
kopi af årsopgørelsen.

Fra kalenderen
13.5. St. Bededag skole + SFO lukket
d. 26.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO
lukket
D. 27.5 Skole og SFO lukket
Uge 22 Fagdage
D. 2. 06 Fælles Sommerfest
skolen/Cykelsponsorløb/Åben Skole
D. 14. 06 Sommerudflugt for hele skolen,
mere herom senere

I øvrigt
Referatet fra generalforsamlingen ligger på
hjemmesiden under bestyrelsens referater.

God weekend!
u.

