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VI LAVER ”FARSDAGS GAVER”

PC DAG

GRUNDLOVSDAG

TRÆVÆRKSTED HELE UGEN. VI LAVER INSEKTHOTELLER TIL SKOLEN.

PC DAG
HUSK: SIDSTE FRIST FOR TILMELDNIG TIL PASNING I UGE 27+28+32 + FRIPLADS OG ÆNDRINGER I
SFOPASNING AUGUST 2020

*RIDDERMARKED KL. 14-15.30
STRATEGO I KIRKESKOVEN
CYKELDAG HUSK CYKELHJELM
PC DAG

TRÆVÆRKSTED
SKOLEN PÅ SOMMERTUR -INGEN EFTERMIDDAGS SFO
TRÆVÆRKSTED
OPRYDNING AF ALLE SFO BØRNS RUM MM.
PC DAG. SFO ÅBEN KL. 12.00
HUSK ALT SKAL MED HJEM FRA GARDEROBEN, OGSÅ SELVOM I KOMMER I NÆSTE UGE

SKOLEFERIE, PASNING KUN VED TILMELDNING OG EFTER BEHOV
*Med forbehold for ændringer ved dårligt vejr, personalesygdom mm.

Riddermarked
På det grønne område bag skolen: mandag d. 15. juni, bliver vi delt i grupper. Vi vil i løbet af dagen
skulle løse flere forskellige sjove og udfordrerne opgaver. Alle kan være med og det hele er kun for
sjov!! Vi forventer at være færdige igen, ca. Kl. 15.30 Må medbringes: Sværd, økser, køller og lign.
men kun lavet af skum eller blødt materiale!! Husk med tydeligt navn på. Forbudt: skydevåben og
våben lavet af hårdt træ/jern uden skum udenom! Er du i trivl spørg Anne eller Michael. Du må
ikke låne ud til andre. Mød gerne op i ridderudklædning, husk man skal selv bære sine ting!
(Husk at tjekke vejrudsigten) Har man ikke lyst til at være kriger, kan man stadigvæk være med.
Vi glæder os til at se jer og håber på godt vejr!
Hilsen eders ærbødige hjælpere
Ridder Helle, Ridder Heidi, Ridder Melanie,Ridder Michael og Ridder Anne

Onsdag d. 3. juni 2020

Hej
Her er dette skoleårs sidste Aktivitetskalender.
Vi er heldigvis ved at nærme os normale tider, og vi prøver hele tiden at tilpasse os de nye retningslinjer som kommer fra
Sundhedsstyrelsen. Vi gør hvad vi kan for at følge dem og sigter efter at komme så tæt på som muligt. Det betyder løbende
forandringer for alle – børn, forældre og personale.
Aflevering og hentning: fra denne uge, uge 23, må forældre godt, igen, komme ind i huset, men under de krav der stadig er
gældende om håndvask.
Afleverings- og hentetider: Vi vil fortsat have brug for tilmelding til pasning, men fra uge 24 kun for pasning i ydertimer.
Ydertimer vil være om morgenen fra kl. 6.15- til skolestart og igen om eftermiddagen fra kl. 15.30-17.00.
Tilmelding til pasning i ydertimer skal ske hurtigst muligt på mail: anne@langsoe-friskole.dk og senest fredagen før, altså
d. 5. + 12. + 19. juni. Dette er for vi kan tilpasse personaleressourcerne så præcist som muligt. Hvis I en dag er
forsinket, eller har brug for at ændre afleverings/afhentnings tider, ring eller skriv endelig.
Børnene er fremadrettet inddelt i grupper med deres klassekammerater. Og disse er udgangspunktet for aktiviteterne om
eftermiddagen. Husk stadig: Håndvask for alle når de møder og afstandskrav på mindst 1 meter. Hvis I skulle have nogle
spørgsmål, så kontakt Anne.
➢

TORSDAG DEN 25/6: Hjælp dit barn med at få ryddet op i garderoben, tjekke glemmekassen, og evt. tag det med
hjem. Så behøver de kun at have en lille rygsæk med fredag.

➢

FREDAG DEN 26/6: Sidste dag inden sommerferien. SFO’en åbner kl. 12.00. Fredagshygge hele dagen. (og lidt
oprydning!). HUSK AT TØMME GARDEROBEN ALT SKAL MED HJEM, tøj, sko, støvler, jakker, hele garderoben
skal tømmes.

➢

BESKED TIL ”LANGSØ BUSBØRN”: fredag d. 26.6. Sidste skoledag inden ferien, eleverne har fri kl. 12.00.
Derfor kører Langsø bussen den første tur allerede kl. 12.30. Børnene vil derfor komme tidligere hjem, end de
plejer. Vi anbefaler at hvis man ikke selv kan hente denne dag, at man kigger forbi onsdag eller torsdag og hjælper
barnet med at få ryddet op i deres garderobe, tjekke glemmekassen og alle tingene med hjem. ALT skal med hjem,
tøj, sko, støvler, jakker, hele garderoben skal tømmes. HUSK SOM ALTID, AT GIVE BESKED TIL RICHARD HVIS

➢

I SELV HENTER DENNE DAG.
OBS: man må ikke køre på egen CYKEL/SEGBOARD/RULLESKO/LØBEHJUL/RULLESKØJTER/WAVEBOARD i SFO
tiden uden hjelm/beskyttelsesudstyr.

➢

SOMMER: Vi får forhåbentlig flere dage med sol, husk at smøre med solcreme hjemmefra. Vi tilbyder at børnene
kan få solcreme på om eftermiddagen, vi har Apotekets faktor 50.

➢

3. KLASSE, BEMÆRK: på Langsø Friskole kan man være tilmeldt heldagsplads, morgenplads og
eftermiddagsplads i SFO. Men når du går i 4. Kl. eller derover hedder det SFO klub, uanset hvilken løsning du
vælger. (Mest fordi ungerne syndes at det lyder godt, men også fordi der stopper staten med at give tilskud til
os/jer.) Man er derfor ikke automatisk udmeldt når man starter i 4. Kl. Indmelding /udmelding: Man kan
melde sig ind, fra dag til dag, udmelding og ændringer af pasningsformer er løbende mdr. + en mdr. fra
modtagelsen. UDMELDELSE SKAL SKE PÅ MAIL; anne@langsoe-friskole.dk Ring/skriv gerne hvis du er i tvivl.

HUSK P.G.A. SOMMERFERIEN SKAL UDMELDELSER/ÆNDRINGER GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2020 VÆRE
AFLEVERET TIL SFO/KONTORET SENEST D. 12. JUNI. -PÅ MAIL: anne@langsoe-friskole.dk
HUSK OGSÅ AT HVIS DU SKAL HAVE HELT ELLER DELVIS FRIPLADS SKOLE/SFO FRA AUGUST, ER SIDSTE
FRIST FOR AT ANSØGE OM DETTE: D. 12. JUNI. ANSØGNINGSPAPIERE KAN FÅES VED HENVENDELSE
TIL KONTORET ELLER ANNE I SFO’EN. -HUSK KOPI AF ÅRSOPGØRELSEN FRA 2019.

SOMMERFERIE: SFO’en har lukket i UGE 29 + 30 + 31. Man kan tilmelde sig til pasning efter
behov i ugerne 27 + 28 + 32. SIDSTE FRIST FOR TILMELDNING TIL PASNING ER D.
12.JUNI TILMELDNINGER MODTAGES KUN PÅ MAIL: anne@langsoe-friskole.dk
HUSK AT SKRIVE KOMME/GÅ TIDER!

Sommerhilsen fra Heidi, Helle, Michael, Melanie, Stephanie og Anne

