Kontor Nyt – uge 21
Emneuge med vores minisamfund New Langsø løb af stablen onsdag aften - og sikke en tilslutning fra I
forældre. Stort set alle af huse - det var rigtig godt og selv vores støtteforening, som stod for bespisningen,
kunne mærke den store tilslutning med alt udsolgt.
Det har været nogle rigtig gode emnedage med god læring på mange forskellige områder for eleverne.
Friplads
Der kan nu søgers om hel eller delvis friplads for skole og- eller SFO gældende fra august 19. Sidste frist for
ansøgning er tirsdag den 11. juni. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til kontoret eller i SFO’en.
Husk kopi af årsopgørelsen fra 2018.
Spørgsmål rettes til Anna Marie på kontoret.
Søndersøløb
For de elever der skal med til hovedløbet, Søndersøløbet, om aftenen skal vi mødes kl. 19.00 ved
Brænderigården (det er den, som ligger i krydset ved Randersvej og er nabo til Golf Hotellet) hvor numre
udleveres og jeg giver de sidste informationer til løberne. Sørg for at have spist og drukket lidt senest et
par timer før vi mødes. Husk, transport til og fa Viborg skal I selv sørge for.
Første skoledag og arbejdsplanlægning i forældreudvalg
Det nye skoleår starter lørdag den 10. august kl. 9.00. I forbindelse hermed indkaldes til møde om
skoleårets forældrearbejde kl. 10.00. Her er mødepligt for alle forældre til børn i Børnehuset og på skolen
ifgl. nye udvalgslister, som lægges på hjemmesiden i løbet af juni måned når de nye udvalg er etableret.
Forældreudvalg
Der er med dette brev udsendt seddel til udvalgsønsker for næste skoleår. Se udvalg på linket her:
https://langsoe-friskole.dk/uf/70000_79999/72888/4e0c33b3d5ac533eba3111f09b9b38b9.pdf
Husk, aflevering af seddel senest d. 20. juni.
Torben
Kalender:
Maj:
28.5. Søndersøløbet i Viborg.
28.5. SFO- kaffe
30.5. Kr. Himmelfartsdag - Skole og SFO lukket
31.5. Skole og SFO lukker
Juni:
5.6. Grundlovsdag. skole og SFO lukket
10.6.2. Pinsedag.
13.6. Sommerudflugt
20.6. Sommerfest skolen kl. 18.00 - 21.00
27.6. SFO- kaffe
28.6. Sidste skoledag. Møde kl. 9.00 - 12.00
Skole: Sommerferie uge 27
SFO: Åben uge 27

