Kontor Nyt – uge 28
Første skoledag - møde i udvalg og Corona
Første dag efter ferien bliver lørdag den 8. august kl. 9.00- 12.00. Dagens struktur vil i år blive noget
anderledes, end vi er vant til, da vi stadig skal tage hensyn til hvordan vi samles. Derfor har vi besluttet, at vi
kl. 9.00 møder ind og samles bag skolen på græsarealet mod kirken. Forældrene skal fordele sig på asfalten
langs græsplænen, dog må forældre til vores nye elever i 0. klasse gå sammen med eleverne. Lærerne vil
stå fordelt ud på arealet og de enkelte klasser samles om kontaktlæreren. Efter den fælles opstart møder
eleverne ind i klasserne – uden forældre, dog kan forældre til 0. kl. gå med ind. Fælles afslutning bag skolen
kl. 11.45-12.00.
Samme dag er der møde i de nye udvalg for alle forældre både fra skolen og børnehuset kl. 10.00. Det vil
foregå på den måde, at tovholderne for de forskellige udvalg vil være fordelt ud forskellige steder på vores
matrikel. Her mødes de forskellige udvalg sammen med tovholderne.
Husk, vi skal stadig sørge for god hygiejne og det betyder at alle skal følge disse retningslinjer:
•
•
•
•
•
•

Håndvask ved anskost og afgang fra skole
Mellem forskellige opgaver og aktiviteter
hånddesinfektion før spisning
Efter toiletbesøg
Efter host/nys (dækkes til med albuen)
Håndvask ved fugtige hænder

Hertil skal alle, så vidt det er muligt, holde 1 meters afstand (2 meter ved sang) til hinanden.
Skolemad
Der er lykkedes at få en aftale i stand med Vammen Kro om levering af skolemad. Maden kan bestille fra
uge 33 og skal bestilles senest fredag i uge 32.
Maden bestilles og betales direkte til kroen, som beskrevet på sedlen fra Hanne.
Maden bliver leveret på skolen med navn og klasse og udleveret.
Hvis der er stor efterspørgsels, vil udvalget af mad evt. senere kunne udvides.
Se menu her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/a37b3b5f356b4f0de0cdae14b57fa284.pdf
Lejrskole
Som vi plejer, tager vi på lejrskole først på skoleåret. Det bliver fra den 18. til 20. august.
0. til 4. klasse deltager med en overnatning og skal hentes hjem af jer forældre om eftermiddagen d. 19. og
skal i skole dagen efter.
5.-8. klasse tager en overnatning mere. For 5.-8 klasse gælder, at vi, som vi plejer, cykler til lejrskolen. Så
det vil være en rigtig god ide at få trænet noget cykling her i ferien. Vær opmærksom på, at skolen er
lukket d. 21. august. SFO’en er åben.
Generalforsamling
Husk vores generalforsamling d. 27.8 på Vammen Kro med spisning fra kl. 18.00-19.00. Herefter ordinær
generalforsamling. Dagsorden udsendes efter sommerferien. Frist for indkomne forslag er den 6. august
hvor de skal være formanden i hænde.
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