Kontor Nyt – uge 38/19
Så er vi kommet godt i gang med det nye
skoleår – det 12. i rækken. Ny skole kan vi
nok ikke kalde os længere, og vi har da også
efterhånden fundet vores egne måder, at
gøre tingene på. Vi har prøvet meget og
noget er blevet til traditioner som f.eks.
første skoledag, arbejdsdage, idrætsuge,
motionsdag, teateruge, skolefest, juleklippedag, emneuge med projekt/årsopgave,
sommerudflugt og sommerafslutning, og
meget mere kunne nævnes. Også i organiseringen af timerne har vi prøvet meget. Lige
fra lektioner på 20 min. til i år - timer på 120
min. og satsningsområder som f.eks.
ALKALÆR - alt for at fremme elevernes læring
bedst muligt.
I dette skoleår holder vi fast i læsning som
fokusområde, samt de praktisk-musiskes fags
forløb hertil kommer, som nyt i år, indkøring
af de nye valgfag for de ældste elever.
Samtidig vil vi selvfølgelig stadig sætte
elevernes trivsel højt og til stadighed holde
fast i rammerne for elevernes dagligdag, så
eleverne ved, hvad der forventes af dem, og
dette i tæt samarbejde med jer forældre. Vi
skal holde fast, i den gode skole vi har, hvor
eleverne er glade for at komme.
For årets arbejde har bestyrelsen udpeget tre
områder: Forældreengagement, forældrearbejde og forbedringer af vores bygninger.
For skolen, ja hele vores institution, er forældreengagement en forudsætning for, at vi
overhovedet har en vuggestue, børnehave og
skole. Der skal til stadighed være forældre,
der vil indgå i bestyrelse- og forældrerådsarbejdet, og alle skal, med engagement og
ansvar over for fællesskabet, deltage i de
udvalgsarbejder, der er gennem året. Vi må
aldrig komme til snakken om
Tordenskjoldssoldater.
Langsøbussen
Der ligger en revideret køreplan på
hjemmesiden:
https://langsoe-friskole.dk/transport

Lejrskoler
Årets lejrskoler er vel overstået. Hele skolen
var, som I ved, på lejrskole i Dollerup ved
Hvalpsund og hvor heldig vi var. Sommervejr,
der indbød til alle udendørsaktiviteter, hvor
alle elever blev blandet på kryds og tværs –
præcis det, vi gerne vil med en sådan tur.
Også vores ældste elever fra 7.-8. klasse har
været på deres egen lejrskole. Denne gang
gik den igen til Tjekkiet med ophold i Prag og
med besøg i Theresienstadt og herefter dage
med aktionaktiviteter i bjergområdet mod
Polen som raftning, klatring ol.
Mails og telefonnumre
Det er vigtigt, I kontakter kontoret, hvis I får
nyt telefonnummer og mail. Det er vigtigt, vi
altid kan komme i kontakt med jeg både ift.
sygdom og beskeder fra kontoret.
Arbejdsdag
Husk arbejdsdagen på lørdag den 21. sep. kl.
9.00-15.00. Dagen er for alle forældre med
børn i børnehuset og skolen. Der gøres
opmærksom på, at deltagelse i arbejdsdage
og udvalgsarbejdet er en bunden opgave,
som der er mødepligt til.
Udvalgene kan finde på vores hjemmeside
her:
https://langsoe-friskole.dk/om-skolen

Torben
Kalender:
September:
21.9. Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
30.9. SFO-kaffe
Oktober:
3.10. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 41 Emneuge - Get Moving
11.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
23.10. SFO bedsteforældredag
29.10. Åben Skole

