Kontornyt den 8. april 2022

Hej alle
Så står påsken for døren og jeg vælger en
poetisk indgang, - Grundtvig skrev bl.a. dette
om påskens mysterium:
Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Tilbage i den mere prosaiske del af livet:
Farvel
Villads i 0. klasse er flyttet til Brande skole.
Vi ønsker Villads og familien god vind
fremover

Emneuge i uge 17
I år har vi Minisamfund på tapetet. <jeg hører
i min øresnegl, at der bliver et pulserende
leben i byen ”Vamdal”, hvor alle får en rolle.
Der bliver åben by torsdag kl. 17 til 20. mere
info senere.

Arbejdslørdag
Forårets arbejdsdag nærmer sig.
Lørdag den 30. april kl. 9.00-15.00 er der igen
arbejdsdag for alle forældre til skole- og
børnehusbørn.
Dagen er, som alle ved, obligatorisk at
deltage i, og derfor ser bestyrelsen (og al
personale) også frem til, at skole og Børnehus
får en tiltrængt forårsoverhaling, hvor alle
giver en hånd med.
Dagen starter med fælles morgenkaffe/mad i
skolekøkkenet på Genvej 3, derefter går man

ud i de forskellige udvalg og til middag har
arrangementsudvalget lavet frokost til alle.
Tag gerne børnene og ægtefællen med, der
er nok at tage fat i for alle.
Til rengøringsudvalget, I må gerne medbringe
egen støvsuger.
Til Område udvalget, medbring gerne
haveredskaber, trillebør og trailer.
Til bygningsudvalget, medbring gerne
værktøj og skruemaskiner
Til alle, medbring: Godt humør og solskin 🙂

Konfirmation
Søndag den 24. april er der konfirmation for
de elever i 7. klasse, der skal konfirmeres.

Generalforsamling
Skolens generalforsamling afholdes tirsdag
den 26. april kl. 19:00 i Vammen
forsamlingshus.
Vi starter kl. 18:00, hvor vi byder på fælles
spisning, tilmelding til spisning via:
mail@langsoe.friskole.dk eller telefon 8799
9301 senest den 19. april 2022
Der er i år valg til bestyrelsen og som noget
særligt også valg af tilsynsførende, hvor
bestyrelsen peger på genvalg af vores
nuværende tilsynsførende; Janus Laier
Se indbydelse/dagsorden her på
hjemmesiden.
Vi håber mange møder op!

Info-aften om 9. klasse
6., 7. og 8. klasse indbydes til info-aften om
den kommende 9. klasse til næste skoleår
Det sker torsdag den 21. april kl. 19:00
Karoline og Louise fortæller om planer for
næste skoleår i 9. klasse.
Alle opfordres til at komme.
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Teater på Bjerregrav friskole
2. – 6. Kasse har været til teater på
Bjerregrav Friskole.
Det var en stor oplevelse for dem og vi nyder
i det hele taget meget igen at kunne komme
ud og besøge andre skoler nu, da Corona og
influenza stort set er overstået for i år, (Og vi
krydser lige fingre her!)

8. klasse har været i brobygning og i praktik
De kom hjem med gode oplevelser og nye
indsigter, så de måske kvalificeret kan vælge
den fremtidige uddannelse/beskæftigelse.

Åben Skole
Onsdag d. 20. april er der Åben Skole for alle
forældre.
Efter 2 år med Corona restriktioner er det
dejligt at kunne invitere jer til "Åben Skole".
Her er der mulighed for at være med til den
fælles morgensamling og opleve en rigtig
skoledag sammen med eleverne.
Husk, at alle er velkommen på skolen, når
tiden er til det – det er bare at møde op, og
som der siges ”Der er kaffe på kanden”.

Næste skoleår
Vi arbejder på at få næste skoleår på plads
Der er mange faktorer, der ikke umiddelbart
falder på plads, så der kæmpes.
Vi håber alle på et godt resultat.

God påske til alle!
De bedste påskehilsner
u.

