Nyhedsbrev uge 26

Resen Friskole
Lucernemarken 14a 7600 Struer
mail@resenfriskole.dk Tlf.: 97861824

Kære forældre
Nu står årets sommerferie snart for døren, og det er der sikkert
mange både elever og voksne, der glæder sig til.
Men det betyder også, at vi skal sige farvel til vores 8.kl.
Det plejer at være en lidt hård dag, med både tårer og smil,
ja for manges vedkommende, er det jo farvel til ni års
skolegang på Resen Friskole. Vi ønsker jer alt det bedste, og
håber at I vil komme og besøge os en gang imellem.
Vi kan desværre ikke afholde sidste skoledag, som vi plejer
pga. Covid 19. Men vi spiser morgenmad med 8.kl, som der er
tradition for, selvfølgelig portionsanrettet og med afstand.
8.kl. vil tage rundt og besøge klasserne skiftevis, og der vil blive
kastet karameller i små poser(der er lavet med handske på)
med elevernes navne på.

Kommende
begivenheder
26-06-2020
Sidste skoledag kl. 9.00 -12.00
10-08-2020
Første skoledag kl. 9.00 –
12.00

Fripladstilskud
Husk at aflevere på kontoret
inden sommerferien.

Vi skal også sige farvel og tusind tak til vores årsvikar; Amalie.
Det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med
hende, og vi håber, at hun bliver glad for sit studie.
Eleverne vil få deres nye skoleskema med hjem sidste
skoledag, ligesom de plejer.
Vi starter op igen efter sommerferien mandag d. 10.08.kl. 9.00.
Nu er det så også meldt ud, at vi starter op til august efter
normal lovgivning igen, dog med visse sundhedsmæssige
hensyn. Jeg skal i den forbindelse selvfølgelig huske at nævne,
at hvis der er familier, der tager på ferie til lande, som der
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endnu ikke er åbnet op for, ja så er der 14 dages karantæne
for eleverne efterfølgende.
Der vil også komme elevplaner ud i denne uge pr. mail, vi har
lavet dem efter bedste vurderinger i denne særlige tid.

Ellers er der vist bare bare tilbage at ønske jer alle en rigtig
dejlig dansk sommer med det hele.
Vi glæder os til at modtage otte nye elever efter ferien, og vi
håber, at de må falde rigtig godt til hos os. Og vi glæder os
rigtig meget til at modtage vores loppebørn, som jo starter i
0.kl. det bliver stort!

Med ønsket om en herlig sommer. Pas rigtig godt på jer selv og
hinanden.
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard
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