Kontor Nyt – uge 45
Skoleindskrivning
Torsdag den 1. nov. havde vi vores årlige indskrivning af elever til den kommende
børnehaveklasse. På baggrund heraf starter 5 nye elever i skole efter sommerferien. Alle 5
kommer fra vores egen børnehave, og igen i år er det 100% tilslutning af de børn skole skal starte i
skole. Dejligt og super godt at I forældre også vælger vores skole. Vi ser frem til samarbejdet med
jer og børnene. Det bliver godt.
Langsøbussen
Husk ved elevs sygdom eller andet fravær, både morgen og eftermiddag, der gør at bussen ikke
skal benyttes, at give Richard besked.
Spørgsmål om køretider og fravær til Richard på tlf.: 51 72 59 50
Tilmelding og opsigelse
Vær opmærksom på vores opsigelsesvarsler til SFO, skole, madordning og børnehus. Det gælder:
At udmelding sker med udgangen af løbende måned + en måned efter modtagelsen.
Forældremøde - KUN FOR 7. klasse torsdag d. 22.11. kl. 18.00
Der indkaldes til et kort forældremøde kun for 7. kl. forældrene. Dagsorden er næste skoleår med
afklaring af hvilke elever, der bliver her på Langsø Friskole. For de elever som evt. allerede nu ved,
de skal andre steder hen, f.eks. efterskole, vil jeg/kontoret gerne inden mødet vide besked herom,
og I behøver ikke at deltage i mødet. Baggrunden for mødet er todelt, nemlig at få afklaret hvem
de kommende klassekammerater i 8. klasse bliver, og dernæst er det en meget vigtig pejling ift.
vores budgetlægning.
Forældremøde for stamhold 2
Vores nye lærer, Lone, er nu ”kommet lidt på plads”. Derfor indbydes til forældremøde for
stamhold 2, så I forældre kan møde Lone. Der ligger indbydelse på hjemmesiden:
https://langsoe-friskole.dk/klasseside-2-3
Skolefest
Trosdag den 15. nov. holder vi vores årlige skolefest med teaterforestilling opført af 7.-8. klasse. I
år holder vi hele arrangementet på skolen, og som de sidste par år laver vi to forestillinger.
Program:
Kl. 17.45
Dørene åbnes
18.00-18.45 Første forestilling for elever og familie i 0.-2. klasse.
Herefter er der aktiviteter dans m.m. for 0.-2. kl.
19.15-20.00 Anden forestilling for elever og familie i 3.-6 klasse
19.30
Diskotek for alle.
21.45
lukket og slukket. Tak for i aften
Der er mulighed for, som sidste år, at købe en sandwich til aftensmad fra kroen. Tilmelding hertil
kommer ud senere.

Juleklippedag
Fredag den 23. nov. har vi den traditionelle juleklippedag hvor alle er velkommen til at komme og
lave juleudsmykning og pynte skolen op.
Skolelukkedag
Husk at skolen er lukket mandag den 19. november. SFO er åben.
Julemarked
Julemarked på Langsø Friskole kl. 11-16 lørdag den 24. november 2018.

Torben
Kalender:
November:
1.11. Skoleindskrivning til næste skoleår kl. 17.00-19.00
5.11. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
Uge 46 Emneuge - Teater for 7.-8. klasse
15.11. Skolefest kl. 17.45-21.45
19.11. Skole lukket. SFO åben
22.11. Forældremøde for 7. klasse. kl.18.00
22.11. Forældremøde for stamhold 2 kl. 19.00
23.11. Juleklippedag 8.30-13.35
24.11. Julemarked på skolen
30.11. SFO-kaffe
29.11. SFO & KLUB: SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING I JULEFERIEN

