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Så blev det rigtig efterår, og de mørke dage tiltager, så husk endelig reflekser og lys på cyklerne.
Vi har fået en ny elev på skolen; Marco som går i 2. klasse. Vi håber, at han og hans familie bliver glade
for at være hos os.
På fredag kommer der elever og forældre fra Velling Friskole og låner vores friskole. De kommer fredag
eftermiddag og overnatter til på lørdag. Det er jo dejligt, at vi kan hjælpe hinanden friskoler indbyrdes.
Lørdag har hele personalegruppen førstehjælpskursus; Vi har søgt tilskud hos Trygfonden, og vi var så
heldige, at blive tilgodeset.
Lørdag i uge 44 er der Kredsmesterskab i skak på skolen. Vi håber naturligvis på mange tilmeldte elever
fra Resen Friskole. Se opslaget på næste side.
Torsdag den 14. november kl. 10.00 -11.30 får 7. og 8. klasse besøg af politiet. Det er et samarbejde
mellem politiet og Trygfonden; Den Sikre Side. Indsatsen har til formål at forebygge it-relateret kriminalitet
blandt unge, og hjælpe dem til sikker digital adfærd. I kan læse mere om Den Sikre Side her: www.sikreside.dk
I Bodils klasse, i 3. – 4. klasse, samler eleverne fortsat dåser og flasker. Klassen er nu oppe på 12.000,
og de vil rigtig gerne have mange flere. Poser med dåser og flasker kan afleveres ved skuret ved Resen
Friskole. I må meget gerne sprede budskabet.
Som en lille ekstra bonus, kan klassen oplyse, at de har samlet pantdåser og flasker for 217 kr. Sidste frist
for aflevering på skolen er 31. oktober.
Klassen dyster i konkurrencen om at blive Årets Panthelte. Eleverne har siden sommerferien lært om klima og genanvendelse og de blevet meget kloge på det. Præmien i konkurrencen er et besøg af Sebastian
Klein, og de arbejder rigtig hårdt på at samle så mange dåser og flasker sammen som mulig.
I P-fag er vi efter efterårsferien startet op med nye projekter.
Drengene skal i køkkenet og pigerne skal lave flagstænger
og sy flag. Se drengenes flagprojekt, som de blev færdige
med før ferien, på skolens hjemmeside.
Skolen har fået ny hjemmeside; Vi håber, at vil finde
det I søger, hvis I mangler oplysninger og
forskellige ting vedr. skolen, klasser,
bestyrelsesarbejde mm. I galleriet vil I kunne
se billeder og følge med i, hvad vi laver.
Den nye hjemmeside kan tilgås fra både
computer, mobil og tablet.
Med ønsket om et dejligt efterår.
Anita Bisgaard

Torsdag den 31. oktober har vi fagdag på skolen, hvor eleverne møder
kl. 8.00 og har fri kl. 13.00.
Denne dag står i (u)hyggens tegn, eftersom alle elever på skolen skal
arbejde med Halloween. I denne uge har eleverne ønsket sig ind på
forskellige værksteder, som de vi komme til at arbejde med i dagens løb.
Der vil være mulighed for at komme i sminkehulen, lave græskarlygter,
arbejde i krea-værkstedet, pynte fællesarealet op, læse uhyggelige bøger
og lave Halloween-opgaver.
Eleverne i 8. klasse vil sørge for en omgang væmmelig mad og klamme
drikke, så det er ikke nødvendig at medbringe madpakke – medmindre
man ikke tør at spise det, der bliver serveret.
I krea-værkstedet kunne vi godt bruge toiletruller – I må meget gerne
sende ruller med børnene i skole, før de ryger i skraldespanden.
Har man lyst, er man meget velkommen til at komme udklædt i skole. Vi
glæder os til en skrækkelig dag...
Klamme kram fra
Gitte, Jeppe, Thomas, Lotte, Amalie, Bodil og Karina

Indbydelse til skoleskakstævne
Du inviteres hermed til at deltage i et skoleskakstævne for alle skoleelever i Viborgkredsen og
Ringkøbingkredsen. Kredsmesterskabet finder sted på Resen Friskole, Lucernemarken 14a, Resen Struer:
Lørdag den 2. november 2019 fra kl. 1000.
Der afvikles to turneringer på dagen. En for nybegyndere på tværs af alder og en aldersinddelt turnering for
fortsættere.

Nybegynder‐grupper
Der oprettes to nybegyndergrupper. En for de yngste (ca. 0. – 4. klasse), hvor der spilles 15 minutter pr. parti,
og er der partier, hvor der ikke er fundet en vinder inden tidens udløb, anvendes ”svensk avdømning”, hvor
brikkernes værdi tælles. Partiet vindes af den, der har mindst 5 point mere end modstanderen (dronning = 9,
tårn = 5, løber = 3, springer = 3 og bonden = 1). Ellers er partiet remis. Denne gruppe slutter ca. 13.00.
Her kan alle elever, der blot ved, hvordan brikkerne rykker, være med.
En nybegyndergruppe for de lidt ældre (ca. 3. klasse og op) for elever, der kan
skakreglerne men ikke har spillet skoleskak ret længe og derfor vil have det svært mod
jævnaldrene mere erfarne spillere. Her spilles efter almindelige regler. Denne gruppe
slutter ca. 14.30.

Fortsætter‐grupper
Deltagerne inddeles i følgende aldersgrupper, og der spilles efter normale skakregler:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Deltagere, der går på en formel uddannelse for unge og fylder 17, 18, 19 eller 20
år i kalenderåret.
Deltagere, der går i 9. og 10. klasse samt deltagere, der går på en formel uddannelse for unge og fylder 16
år i kalenderåret.
Deltagere, der går i 7. og 8. klasse.
Deltagere, der går i 5. og 6. klasse.
Deltagere, der går i 3. og 4. klasse.
Deltagere, der er førskolebørn eller går i 0., 1. eller 2. klasse.

Alle kommer til at spille mindst 7 kampe i løbet af dagen. Turneringen slutter omkring kl. 14.30 for de yngste og
allersenest kl. 17.00 for de ældste grupper. Der er præmier til de bedste, og der er ligeledes en
erindringspræmie til alle i de to nederste aldersgrupper.
Mindst to fra hver aldersgruppe fra hver kreds kvalificerer sig til Danmarksmesterskaberne på Den Frie
Lærerskole i Ollerup på Sydfyn 22. ‐ 24. november 2019.

Gratis deltagelse
Det koster ikke noget at deltage. Der vil være en kiosk på skolen, hvor man kan købe lidt godt til ganen, toast
og drikkevarer. Alligevel vil det nok være fornuftigt at medbringe en solid madpakke.
Senest tilmelding: Mandag den 28. oktober til kredsformand, Søren Ladegaard, 21 95 68 75,
viborg@skoleskak.dk. Kontakt ligeledes Søren, hvis du har spørgsmål til stævnet.

