Kontor Nyt – uge 48
Personale sygdom.
Torben var fraværende i den forgangne uge og er pt. sygemeldt. Torben er ramt af nogle helbredsmæssige
forhold som gør at han er sygemeldt og vil være det i en periode. Af gode grunde ved vi ikke hvor længe.
Skolens daglige drift bliver varetaget på bedste vis af skolens øvrige ansatte.
Ved spørgsmål angående den daglige drift mm. kontakt venligst.
Børnehuset; Leder Jytte Lind
Skolen: Souschef Mette Svolgaard
Kontoret: Anna Marie Mortensen
SFO & Skole: SFO leder Anne Faber
Vi håber Torben snart er frisk igen og sender herfra alle ønsker om god bedring.
På vegne af bestyrelsen
Mvh. Morten Lange.
________________________________________________________________________________
Langsøbussen
Der er kommet nye køretider. – se på hjemmesiden under Langsø Bus. Det er små ændringer, men dog gælder det
stadig at være klar når bussen kommer! Træder i kraft mandag d. 3. december.
Husk ved elevs sygdom eller andet fravær, både morgen og eftermiddag, der gør at bussen ikke skal benyttes, at give
Richard besked. Spørgsmål om køretider og fravær til Richard på tlf.: 51 72 59 50
Skolemad
Der er ny madplan for december på hjemmesiden. HUSK sidste frist for tilmelding, til Anna Marie på kontoret, er på
fredag d. 30.11. kl. 8.45
Juleklippedag
Fredag den 23. nov. havde vi den traditionelle juleklippedag.
I år var der et rekordstort fremmøde af forældre og bedsteforældre, skolen summede af julehygge hele formiddagen,
det var en ren fornøjelse, TAK!
Julemarked
I lørdags blev Langsø friskoles allerførste Julemarked afholdt, og det må siges at være en succes! Det var velbesøgt og
kræmmerne melder om et godt salg -vi håber det bliver til en tradition!
/Anne
(Beklager der ikke er links på dette kontornyt, teknikken drillede)
Kalender:
November:
30.11. SFO-kaffe
December:
03.12. -SFO & KLUB: SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING I JULEFERIEN
05.12. -5. kl. på besøg Musikskolen Klejtrup med MB & KED
06.12 -SFO på juletur til Viborg
12.12. -SFO børnejulefrokost
14.12. -Alle klasser; Dansk Fagdag
19.12. -SFO-forældre kaffe
20.12. – Juleafslutning, elever møde kl. 8.30-12.00
21.12. -Juleferie. SFO åben efter behov og tilmelding.
22.12.18-01.01.19. Juleferie Skole og SFO lukket.
Januar:
02.01.19 – Skole lukket. SFO åben efter behov og tilmelding.

