Kontor Nyt – uge 9
Jubilæum
Ved Børnehusets jubilæumsarrangement i slutningen af januar blev Marlene Krogh hyldet for sin 10-års
ansættelse ved Langsø Friskole og Børnehus. Marlene blev ansat i vores børnehave i 2010, men faktisk har
Marlene været tilknyttet vores institution helt tilbage fra skolens start i 2008 som forældre til sine børn,
som alle har gået på skolen og som meget aktiv forældre for at få skolen op at stå. Og selv om børnene nu
er videre, lægger Marlen stadig et flot frivilligt arbejde for stedet og fællesskabet - senest ved gennem de
sidste to år, at stå for Julemarkedet.
Tillykke med jubilæet Marlene og tak for din indsats både som ansat og nu frivillig.
Elever
Vi har i ugen før vinterferien sagt farvel til Hjalte Dahl fra 8. kl., som blev tilbudt plads på den efterskole,
som han skulle starte på efter sommerferien. Hjalte vil blive savnet med hans altid gode humør, historier og
ikke mindst hjælpende hånd, når noget praktisk skulle laves. Du ønskes held og lykke fremover.
Mandag i denne uge er Lucas Villadsen startet i 5. kl. Lucas kommer fra Hale Ege Skole og er nu flyttet til
Vammen, hvor familien har slået sig ned.
Tirsdag er Mynthe Astrup startet i 3. klasse. Mynthe kommer fra Rødding Skole.
Velkommen til både Lucas og Mynthe og familierne, vi ser frem til samarbejdet med jer.
Fastelavn mandag den 24.februar
Der afholdes Fastelavn mandag den 24. februar. Der er lagt infobrev ud på klassesiderne på hjemmesiden:
https://langsoe-friskole.dk/klassesider
Sygdom
Husk ved elevers sygdom elle andet fravær at kontakte skolen inden morgensamlingen enten på SFO-mobil
23 40 93 04 eller skolen på 87 99 93 01. Husk også, for de der kører med Langsø Bussen, at give Richard
besked hvis eleverne ikke skal med bussen, både hvis det gælder morgen- og eftermiddagskørsel på tlf.:
51 72 59 50

Torben
Kalender:
Februar:
24.2. Fastelavn
28.2. SFO-kaffe
Marts:
3.3. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
26.3. Åben skole
27.3. SFO-kaffe

