Kontor Nyt – uge 10
Mandag holdt vi vores traditionelle fastelavns slåen katten af tønden. For første gang, tror jeg, var alle
elever udklædt. Det er er rigtig flot - og godt, at også alle de ældste elever hopper med på legen. Mange
havde selv lavet og fundet på sjove udklædninger, og det er jo lige præcis der, vi skal hen, der hvor
kreativiteten virkelig kan udfolde sig.
Alkalær – matematikstyrketræning
Fra mandag i den kommende uge vil Alkalær og matematikstyrketræningen blive omlagt således den vil
blive gennemført i stamklasserne og ikke på hold.
Dette da langt de fleste elever er kommet rigtig langt med det faglige stof, og for at den ansvarlige lærer for
matematik og dansk kan få et samlet overblik både over den enkelte elev og klassens niveau.
For de elever der er ved at afslutte, eller stadig har behov for at arbejde med Alkalær eller emner inden for
matematik, vil det frem til sommerferien foregå i forløb på stamholdene.
Dysleksiholdet vil fortsætte sammen med Mette B.
Spørgsmål om ovenstående rettes til matematik- og dansklærerne på de enkelte hold.
Klassesammensætning
Bestyrelsen har på sit møde d. 7.3. godkendt klassesammensætningen for næste skoleår. Denne kan ses
med flg. link:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/fe09c53513c5ae014a421ef6f0078c19.pdf
Ift. 4.-5. klasse vil der være tilknyttet 2 lærere med hver deres ansvarsområder for undervisningen. Med to
lærer tilknyttet giver det mulighed for rigtig god holddeling i forskellige fag og for undervisning på mindre
hold for de elever, der kunne have brug for det eller for elever, som skal have et særligt fagligt løft i et
fagområde.
Arbejdsdag
Forårets arbejdsdag er lørdag d. 6. april kl. 9.00-15.00
Generalforsamling
Husk vores generalforsamling onsdag den 24. april. Generalforsamlingen er for både skole og børnehus.

Torben

Kalender:
Marts:
4.3. Fastelavn elever fri kl. 13.35
7.3. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 12 Brobygningsuge for 8. kl.
22.3. Åben skole / SFO besøgsdag
April:
1.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00 (bestyrelsesmøder er åbne for alle, som er medlem at skolekredsen)
6.4. Fælles arbejdsdag kl. 9.00-15.00 (Bemærk flyttet fra d. 27.04)
Uge 15 Emneuge / kontaktlæreruge elever fri 13.35
15.-21.4. Påskeferie skole
15.-17.4. SFO åben
22.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket
24.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00
30.4. SFO- kaffe

