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å er der nyt fra Langemosen! Efter en dejlig juleferie er
vi igen i gang med hverdagen på skolen. Jeg, Stine, er
vendt tilbage efter barsel, og har overtaget dansk, engelsk og andre fag på skemaet. Jeg glæder mig til at gense
kendte ansigter og til at lære de mange nye unge at kende -og
til at hilse på jer nye forældre;-) Jeg er allerede blevet taget
godt imod og nyder at være tilbage og i gang med alt hvad
Langemosen byder på.

Sæt kryds i kalenderen
d. 19.-23. marts—turen
går til BUDAPEST!
-Husk at tjekke at dit
barn har gyldigt pas

Vi er allerede godt i gang med hverdagen her efter jul. I sidste
uge blev der afholdt terminsprøver og de gik over al forventning. I skrivende stund er flere elever i brobygning på forskellige uddannelsesinstitutioner i Odense og de klarer det SÅ godt.
Frem mod vinterferien er der fokus på brobygning, praktik og
almindelig undervisning på skolen. Vores onsdage byder på en
god portion kultur og et enkelt erhvervsbesøg i den kommende tid. En enkelt onsdag er skoledagen ændret til en
”aftenskole” - se under onsdagsture. Efter vinterferien begynder vi for alvor forberedelserne til vores tur til Budapest, hvilket vi glæder os til!

Har I en god ide til, hvordan
vi kan tjene endnu flere penge til vores lejrtur, vil vi rigtig
gerne høre fra jer. De indtjente penge går bl.a. til lommepenge og giver mulighed
for at besøge flere attraktioner på vores lejrtur.

HUSK MADPENENE;0)
Madpenge kan indbetales via hjemmesiden
nyborgungdomsskole.dk eller sendes med
eleven i skole i en lukket kuvert med påført
navn og beløb. Det koster 200 kr. om måneden.
Indbetalingen til mad er en vigtig hjælp til
fælles sund mad til de unge i løbet af skoledagen og til at give andre oplevelser end de,
som foregår i skoletiden.

Kommende onsdagsture:
24.01: ”Suburbicon” i Kino Vino
31.01: ”In the Heights” på Bastionen
OBS! Eleverne møder kl. 16 på
skolen og køres hjem efter forestillingen.
07.02: Albani—rundvisning
14.02: Vinterferie
21.02: ”Intet” på Odense teater
28.02: Lejrskole-forberedelser

www.nyborgungdomsskole.dk — 51599228
Line: lebl@nyborg.dk

Dorte: doga@nyborg.dk

Kenneth: KennKa@nyborg.dk

Stine: stha@nyborg.dk

07.03: Lejrskole-forberedelser
14.03: Lejrskole-forberedelser
21.03: Lejrskole Budapest
28.03: Påskeferie

