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Velkommen til alle nye elever og forældre, vi håber, at I vil føle jer godt tilpas hos os, og at I vil hjælpe/
bidrage til at gøre en god skole endnu bedre. Og selvfølgelig et ligeledes stort velkommen til ”gamle elever
og forældre”, dejligt med velkendte ansigter, der kender skolens rutiner og hverdagens gøremål.
Vi kan meget hver for sig, men i fællesskab kan vi mere…
Jeg håber, at I alle har haft en rigtig dejlig sommerferie med masser af gode, sjove og varme solskinstimer…
I skolen har vi nu været i gang i snart et par uger, og det er dejligt med masser af liv og glade børn i
klasserne og i frikvarterne.
I idræt er vi udenfor indtil efterårsferien, så husk derfor påklædning efter vejret, det kan jo være noget svingende.
I skoleboden er der igen åbent, og der kan købes ”proviant” mandag, onsdag og fredag (se nedenstående
seddel).
Husk endelig, at vi holder sommerfest lørdag d. 24. august kl. 11.00 – 16.00, mød frisk op og få en hyggelig
dag i godt selskab.
Det er også i denne tid, at der afholdes forældremøder i klasserne (jf. årsplanen, som kan ses på vores
hjemmeside).
Mandag d. 26. august har vi årets første fagdag, hvor eleverne møder kl. 8.00 og har fri kl. 13.00; denne
gang er det i matematik, I vil modtage nærmere besked om det.
Kontoret vil gerne have jeres fripladstilskud returneret i denne uge, hvis I vil ansøge om det.
Det var alt i denne omgang.
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

Lørdag den 24. august på Resen Friskole 2019

SOMMERFEST

I RESEN

Program:
11.00: Tombola, køkkenet åbner
og opstart af mange forskellige
aktiviteter
- kom og vær med...

Alle er
velkomne!

13.00: Ringridning

Dagen sluttes af med
fællessang og spisning kl. 18.00.
Menu: Paella med salat og flutes.
Kaffe og kage.
Gratis for børn 0. - 3. år.
Børn/unge 4 - 11 år, 50 kr.
Voksne fra 12 år, 125 kr.

13.30: Traktortræk
14.00: Plæne-traktortræk
15.15: Lagkageløb

Drikkevarer skal købes.
Tilmelding til spisning inden
den 18. august til Anja;
Tlf: 2421 1416
mail: anja.hoejme@gmail.com

Tak til alle sponsorerne!

Arr.: Resen Beboerforening, Resen Husholdningsforening, Resen Friskole og Naturbørnehave
På gensyn til en festlig dag!

UDDANNELSESDEBATTEN 2019
– et folkemøde om uddannelse i Nørre Nissum

Kom til
sangmaraton
Kom den 6. september og syng sammen med
-

Annette Lind, folketingsmedlem Socialdemokraterne – kl. 9.30
Anders Bondo Christensen, formand Danmarks Lærerforening – kl. 10.20
Helge Michno og Torben Mamsen, musiklærere – kl. 11.10
Pause – kl 12.05
Søren Poul Nielsen, tidl. særlig rådgiver for Merete Riisager – kl. 12.25
Camilla Mehlsen, forfatter og Vincent Hendricks, professor – kl. 13.15
Rasmus Skov Borring, komponist – kl. 14.10

Drop ind og ud, når det passer. Alle er velkomne!
Se mere på uddannelsesdebatten.dk

Find vejen frem
VIA University College

.
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