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Kontornyt d. 14.10.22 

En uge fuld af bevægelse og glade børn er slut. 

Ugen har stået på et væld af gode aktiviteter: 

- Svømning for alle fra 2.-9. klasse 

- Cykling og trafiklære for alle aldre 

- Gamle lege, hjernegymnastik og diverse 

motorikøvelser 

- Forskellige dansestile  

Der har været aktivitet i alle hjørner og kroge, og 

det er så skønt at se børnene være sammen på 

andre måder end i det daglige. Jeg føler mig 

overbevist om, at uger som denne bidrager til 

fællesskabsfølelsen og den generelle trivsel på 

Langsø Friskole.  

 

Personale 

Vi har i denne uge sagt tak for denne gang til Fie 

Gammelby, der har været ansat som vikar på 

Langsø Friskole siden skoleårets start. Jeg vil 

gerne sige mange tak til Fie for hendes store 

indsats og positive tilgang til børnene. Vi ønsker 

Fie alt godt fremadrettet.  

 

Skolernes Motionsdag 

Vi har i dag afholdt Skolernes Motionsdag. Der er 

hele ugen blevet øvet en fælles opvarmningsdans 

i skolegården, og i dag har hele Børnehuset og 

skolen sammen lavet denne. Derudover er der 

blevet løbet og cyklet i en time. Der har været 

god energi og smil på læberne. Godt gået til børn 

i alle aldre.  

Derudover stort tak til de forældre, der har budt 

sig til som hjælpere. Det har stor betydning sådan 

en dag som i dag, at der er nogen, der lyst til at 

hjælpe med at få løst de praktiske opgaver.  

 

 

Bedsteforældredag 

I onsdags var der bedsteforældredag i SFO’en, og 

det var en stor succes. Der blev blandt andet 

lavet kastanjedyr og bagt snobrød, og der var en 

rigtig god stemning hele eftermiddagen. Det var 

dejligt at se så mange fremmødte.  

 

Kommende arrangementer 

Uge 42: Efterårsferie 

OBS! D. 30.11: Skoledagen slutter kl. 12.35. SFO 

lukket 

 

Endeligt vil jeg blot ønske alle en rigtig god 

weekend og efterårsferie. 

 

/Karoline 
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