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D E N N E G AN G :

Nyt på skolen

1

Plan for de sidste 2-3
uger før sommerferien + prøveplan
Københavnertur +
Invitation til dimission

Nyt på skolen
Kære alle!
Årets sidste nyhedsbrev—det betyder, at sommerferien
nærmer sig med hastige skridt.
Det er eksamenstid på Langemosen og for mange af vores
elever betyder det prøver og prøveforberedelse. De skriftlige
prøver blev afholdt i starten af maj og de unge mennesker
udviste stor koncentration, arbejdsomhed og flotte resultater, som de godt kan være stolte af! I næste uge venter de
mundtlige prøver, inden vi kan tage hul på de sidste aktiviteter før ferien starter. Mere herom på de følgende sider.
I dette nyhedsbrev kan I læse mere om
planerne for de næste par uger, samt
invitation til den årlige dimission og
sommerafslutning her på skolen.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!
Mange hilsner fra personalet på Langemosen.

4-5

HUSK :O)
Madpenge kan indbetales via
www.unginyborg.dk,
eller de kan sendes
med eleverne i skole i
en lukket kuvert med
påført navn og angivelse af beløb. Det koster
200 kr. om måneden.
Indbetalinger til mad er
en vigtig hjælp til bl.a.
fælles sund mad samt
til at kunne sende de
unge på lejrtur og give
dem andre oplevelser
end de rent skolemæssige.

Langemosen

Program for de sidste uger
Mandag d. 13. juni: Mundtlig matematik for 9. klasser. Resterende

Hyrdegyden 4
5800 Nyborg
Telefon: 51599228
63337223

elever fagdag dansk
Tirsdag d. 14. juni: Mundtlig dansk for 9. klasser. Resterende elever
på tur

Onsdag d. 15. juni: Mundtlig engelsk 9. klasser. Resterende elever
på tur
Torsdag d. 16. juni: Københavnertur (Se yderligere info nedenfor)
Fredag d. 17. juni: Fri

www.nyborgung
domsskole.dk
Langemosen

Mandag d. 20. juni: Fællestur Smørmosen
Tirsdag d. 21. juni: Fællesdag på Langemosen

Onsdag d. 22. juni: Dimission.
OBS!! Elever som stopper på Langemosen møder kl. 16.55 ved Nyborg Hallen og mødes med Frank. Alle andre elever møder kl. 12.00
til forberedelse af dimission
Torsdag d. 23. juni: Fælles brunch kl. 8. 30 og herefter sommerferie

Mailadresser

Dorte: doga@nyborg.dk
Kenneth:KennKa@nyborg.dk
Stine: stha@nyborg.dk
Line: lebl@nyborg.dk

Prøveplan mundtlige prøver
Mandag d. 13. juni: Mundtlig matematik. Alle grupper møder til normal tid. Prøven foregår fra 9.30-11.30.
(Elever, som ikke er til prøve, møder normalt og deltager i det normale skema)
Tirsdag d. 14. juni: Mundtlig dansk. Elever som skal til prøve, møder senest 10 minutter før deres prøvetid.
Prøven varer en time og efter prøven har eleven fri.
(Elever, som ikke er til prøve, møder normalt og deltager i det normale skema)

Tid

Prøvestart

8.30
8.50
9.10
9.30
9.50
10.10
10.30

Steven
Natasja
Natacha
Solveig
Tobias
Susanne
Emil

Onsdag d. 15. juni: Mundtlig engelsk. Elever som skal til prøve møder senest 10 minutter før deres prøvetid .
Prøven varer 20 minutter og efter prøven, har eleven fri.
(Elever, som ikke er til prøve, møder normalt og deltager i det normale skema)

Tid

Prøvestart

9.45
10.05

Steven
Natasja

Københavnertur
Torsdag d. 16. juni tager vi traditionen tro på heldagstur til København. Vi henter eleverne om morgenen
(Nærmere tidspunkt følger på sms) og kører i busser fra Langemosen kl. ca. 8.00-8.30.
Vi spiser morgenmad i bussen.
Når vi ankommer til København, tager vi i grupper ud til udvalgte attraktioner, som eleverne selv har meldt sig på.
Nogle skal opleve ruinerne under Christiansborg, samt Christiansborg slotstårn, nogle skal på besøg på Christiania og nogle skal suge seværdighederne til sig via en kanalrundfart.
Over middag er der fri til shopping på egen hånd, inden vi kl. ca. 16 tager i Tivoli og kører i karruseller og spiser
aftensmad.
Vi kører retur til Nyborg kl. ca. 22 og eleverne bliver afleveret hjemme over midnat.
Skolen sørger for hjemmesmurte sandwich til frokost, indgang og turpas til Tivoli samt aftensmad. Hvis eleverne
ønsker andet at spise til frokost, er det for egen regning.
De unge må gerne medbringe penge til shopping mm.

Invitation til dimission

Årets unge mennesker er snart klar til at flyve ud i den store verden!
Derfor vil det glæde os at se alle elever, forældre, søskende og kærester til
DIMISSION ONSDAG D. 22. JUNI kl. 17-20

Dagens program:
17.00: Velkomst og modtagelse af dimittender
Tale for dimittender
Overrækkelse af eksamensbevis
17.30: Langemosen Team Challenge 2016
18.30: Kurt tænder op i grillen
Grillmad
Kaffe og kage
19.30: Hvem vinder pokalen? Afgørelse af årets Team Challenge!

20.00: Tak for dag!

Vi håber, at så mange som muligt vil komme og hjælpe os med at fejre eleverne og sende dem godt afsted fra
Langemosen og videre ud i verden. De elever der fortsætter på Langemosen næste år skal den dag møde på skolen
kl. 12, så vi i fællesskab kan gøre klar til festlighederne. Elever, som stopper på skolen, møder ved Nyborg hallen kl.
16.55.
Af hensyn til indkøb mm. vil vi gerne have tilmeldinger på skoletelefonen senest mandag d. 20. juni 2016.

Mange hilsner fra
Kenneth, Frank, Dorte, Line og Stine

