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RESEN FRISKOLE &
NATURBØRNEHAVE

Så nærmer julen 2019 sig med hastige skridt, og vi har afholdt vores årlige julemarked,
som igen i år var flot besøgt. Tak til alle, der gav en hjælpende hånd både før og efter
julemarkedet.
Vi har det første spadestik til vores nye børnehave fredag 13. december kl. 9.15, vi vil
gerne opfordre børnene til at medbringe en skovl, så de kan være med. Jeg har inviteret
Dagbladet til at komme forbi. Vi glæder os…
Vi går på juleferie fredag 20. december kl. 12.00 – og vi starter alle op igen mandag 6.
januar 2020, hvor vi følger vores alm. skoleskema.
Når jeg skriver alle, er det jo så ikke helt rigtigt, da Amalie drager ud på en dannelses
rejse (se næste side), hun er tilbage igen på skolen til uge 9. Mens hun er væk vil Cecilie
Schmidt læse hendes timer frem til og med uge 7 (Cecilie skal starte på lærerseminariet
1. februar), derefter vil Gitte N. tage timerne i 0.kl.(for ikke at få andre nye ansigterne ind)
og resten af timerne vil jeg tage.
Så glæder vi os alle til at høre om Amalies rejse, når hun kommer hjem igen.
Fredag 20. december bedes børnene møde kl. 8.00, hvor vi har klassehygge med klasselæreren og oprydning mv. Vi går i fællesskab til julegudstjeneste i Resen Kirke, som
starter kl. 10.30 - forældre og bedsteforældre skal naturligvis være hjertelig velkommen til
at deltage i julegudstjenesten. Børnene skal huske at tage passende fodtøj og overtøj på
denne dag. Små og storevenner går sammen til kirke, derfor er det vigtigt, at alle børn går
med. Børnene holder ferie kl.12.00, derefter er der naturligvis SFO.
Et stort velkommen til vores to nye elever: Emma og Viktor. Vi håber, at I bliver rigtig glade
for at gå hos os.
Jeg vil gerne benytte lejligheden for at sige tak for 2019 – Jeg glæder mig til 2020!
Rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

Hej forældre til “mine børn”
Jeg starter det nye år, med at tage på en dannelsesrejse til Sydøstasienmed
min bedste veninde.
Vi rejser 1. januar og starter turen i Nordvietnam, hvor vi vil rejse nedlangs
Vietnams østkyst og opleve nogle af de kendte byer og landets flotte natur og
kultur.
Herefter rejser vi til Thailand, hvor vi skal passe blinde og skadet elefanter
samt besøge en meget smuk tempel-by. Vi rejser videre til Sydthailand og skal
opleve øerne og den flotte natur - både til lands og til vands.
Herefter besøger vi Kuala Lumpur i Malaysia, og ender til sidst i Indonesien,
hvor vi skal være på Bali og øerne omkring.
Jeg er meget spændt på at være i uvante rammer og stå på egne ben, men jeg
glæder mig meget til turen, og til at opleve det hele.
Grunden til denne besked er naturligvis, at jeg ikke kan varetage min undervisning på skolen samtidig. Min afløser er fundet:) Hun hedder Cecilie Schmidt, og hun er tidligere elev på Resen Friskole, og skal starte på sit lærerstudie til februar.
Jeg kommer til at savne Resen Friskole rigtig meget, og glæder mig til at se
alle eleverne og lærerne igen, når jeg er hjemme i uge 9.
De bedste hilsner - Amalie

