Kontornyt d. 03.08.22
Kære alle

Skoleåret 22/23

Jeg håber, I har nydt sommeren i fulde drag og
efterhånden er klar til at vende tilbage til
hverdagen igen. Ferien går på hæld, og vi glæder
os meget til at se jer alle til første skoledag kl. 9
på lørdag d. 6. august 2022, og særligt glæder vi
os til at byde velkommen til de nye elever, der
starter i 0. klasse på lørdag.

Endeligt vil jeg blot sige, at jeg ser frem til et
spændende, nyt skoleår på Langsø Friskole, hvor
der er mange gode ting i sigte. Herunder kan I
første omgang nævnes vores fælles lejrskole, som
allerede er I august. Denne kan I læse mere om i
Kontornyt fra d. 30.06.22.

Vi ses til et glædeligt gensyn på lørdag.
Personale
Mette Svolgaard, klasselærer i kommende 0.-1.
klasse, er, som nogle af jer ved, sygemeldt. Hun
er retur d. 12/9, og det glæder vi os meget til.
Indtil da har vi været så heldige, at Maxi, som
tidligere har været på skolen, træder til og
dækker hele Mettes skema. Jeg ved, at Maxi ser
meget frem til at tage imod 0.-1. klasse på lørdag
og til at hilse på jer forældre.

Årskalender og skemaer
Årskalenderen for skoleåret 22/23 er lagt på
hjemmesiden og kan tilgås fra forsiden.
Vi har været nødsaget til at lave nogle enkelte
skemaændringer for at få brug af lokaler til at gå
endeligt op. De er nu lagt på hjemmesiden på
klassesiderne. Skemaændringerne berører 2.-3.
klasse mandag og tirsdag.

Første skoledag og udvalgsmøde
For god ordens skyld kommer her igen planen for
første skoledag:
Første skoledag kommer i år til at være d. 6.
august kl. 9.00-12.00. Som sædvanlig bliver der
mulighed for som forældre at gå med sit barn ud i
klassen, og derefter er der udvalgsmøde kl.
10.00-11.00 for alle forældre både fra Børnehus
og skole.

/Karoline Sanggaard

