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Så siger kalenderen, at vi er nået frem til efteråret, og i skrivende stund opfører vejret sig også
derefter med blæst og regnvejr.
Denne uge startede vi ud med besøg fra Børnenes Trafikskole. Alle elever fra 0. - 7. klasse blev
undervist i, hvordan man passer på sig selv og andre i trafikken. Det var en god og lærerig dag for alle
elever.
8. klasse har mandag, tirsdag og onsdag været i erhvervspraktik. Eleverne har prøvet forskellige jobs,
og det bliver spændende at høre om deres oplevelser, når de er tilbage på skolen igen torsdag.
På mandag i næste uge har vi fagdag, og denne gang er det faget dansk, der vil blive sat fokus på.
Eleverne møder kl. 8.00 og har fri kl. 13.00.
Der er planlagt forskellige arrangementer; 8.kl. skal arbejde med stiløvelse, det skal 7.kl. også.
5.- 6.kl. skal på en udflugt til Skagen, da de arbejder med Skagens malere. 3.- 4.kl. skal til Struer på
biblioteket og på fotojagt, 1.- 2. kl. skal lave deres egen tegneserie, og 0. kl. skal til Lemvig og gå på
planetstien.
Traditionen tro afholder vi emneuge i uge 41, hvor dagene begynder kl. 8.00 og dagene slutter kl.
13.00, på nær fredag den 11. oktober, hvor vi holder vi skolernes motionsdag, og denne dag får
eleverne fri kl.12.00.
Temaet for emneugen er aktiv uge, og der vil blive masser af spændende aktiviteter.
Eleverne bliver inddelt i tre grupper; yngstegruppen (0.- 3.kl.), mellemgruppen (4. - 6.kl.) og ældstegruppen (7.- 8.kl.). De vil arbejde med forskellige aktiviteter hver dag mandag, tirsdag og onsdag.
Lærerne informerer klasserne omkring dette.
Torsdag vil hele skolen på nær 8. kl. tage til Gjelleodde Shelter (der er bestilt bus), og se på
fossiler, sten, fisk og meget andet. Eleverne skal ikke medbringe mad denne dag, da vi skal lave bålmad. Eleverne bedes medbringe varmt tøj og gummistøvler til torsdag.
Til skolernes motionsdag (fredag i uge 41) efterlyser vi nogle voksne, der kan hjælpe med at stå vagt
ved Lemvigvejen. Så hvis du/I kan være behjælpelig et par timer/formiddagen
fra ca. 8.30 – 11.30 kan I maile til skolen på; mail@resenfriskole.dk.
Vi har observeret, at nogle elever ikke har lys på deres cykler, så husk lige at tjekke
efter derhjemme, så vi undgår unødige ulykker.
Efter efterårsferie starter der en ny elev i 2. kl. Vi håber, at I alle vil tage godt imod Marko og hans
familie.
Det var alt for denne gang, jeg ønsker jer alle et skønt efterår med masser af hygge.
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

Trafik Nyt
Mandag den 23. september
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Ved den oppustlige brandbil
kan børnene selv se, at det er
svært for en lastbilchauffør at se
cyklisterne på siden af bilen.

Børn fra 0. - 7. klasse fangede hurtigt
pointen og blev klogere på trafikken.
Elever fra 0. - 7. klasse på
Resen Friskole fik mere viden og en god oplevelse, da
de fik undervisning af Børnenes Trafikskole, sponseret
af Vestjylland Forsikring.
Trafikundervisningen var
lige i øjenhøjde og foregik
blandt andet på den oppustelige cykelbane, men også
i den store røde oppustelige
brandbil, hvor børnene ved
selvsyn kunne erfare, at en
lastbilchauffør ikke har en
chance for at se cyklister på
siden af bilen.
Har du set mig?
På skift hopper eleverne
op i lastbilen og kigger i
sidespejlene. De ved at der
skal være 4 skilte på siden af
lastbilen, men uanset hvor
meget de kigger, kan de kun
få øje på 3. Fuldstændig
ligesom chaufføren ikke kan
se cyklisten i den daglige
trafik. Men hvad gør man
så?
Carsten fra Børnenes Trafikskole viser, hvor cyklister
er sikre. Han viser også med
to fingre, hvordan man kan
signalere til chaufføren: Har

du set mig? Børnene gør det
samme og fanger fidusen.
Simon fra 2. klasse fortæller
stolt: ”Jeg har lært, at der
skal være fem ting på en cykel før den er sikker; cykellygter, reflekser, bremser, én
ringeklokke og én cykellås”.
Mie fra 1. klasse fortsætter:
”Og jeg har lært hvordan
man tager en cykelhjelm
rigtig på. Det er vigtigt, at
man stikker to fingre ind under remmen ved hagen for
at sikre at hjelmen sidder
rigtigt på hovedet”.
Lærer Gitte Nielsen fortæller: ”Det er første gang vi
har haft trafikundervisning
på denne måde, og børnene
er vilde med det! Det er så
godt.”
Et dejligt blødt kram
Da alle de kvikke børn har
fået en tur med vejskilte,
cykelhjelmens indstilling og
færdselsregler på cykelbanen, dukker Bamse Betjent
op. Han er blød, rund og rar
– og lige til at kramme – og
det blev han…

Støtter børns
sikkerhed i trafikken

