Nyhedsbrev uge 37

Resen Friskole
September 2020
Så er der lidt nyt fra kontoret igen.
Nu nærmer tiden sig, endelig tror jeg godt at jeg
kan skrive, for 8.klasses konfirmation. Det sker på
kommende søndag, og vi ønsker alle en rigtig
herlig dag.
I morgen tirsdag får vi besøg af en ambassadør
fra Sikker Trafik, som skal fortælle 8.kl. om sikker
trafik, og hvordan det er at være trafikoffer.
Alle klasser har valgt elevrådsrepræsentant, og
de afholdte deres første møde i sidste uge, og vi
tager således deres emner op på vores
forestående lærermøde på onsdag.
Der vil være en ændring på vores årkalender
mht. studietur/lejrskole, da 8.klasses eksamen i
madkundskab ligger i perioden 27.5. – 23.6. Vi
håber, at studieturen/lejrskolen således vil blive i
uge 18 i stedet. I skal nok høre nærmere herom.

Kommende
arrangementer:
08-09-2020

Sikker Trafikbesøg i 8.kl.
13-09-2020

Konfirmation i 8.kl.
14-09-2020

Blå mandag
Vedr. indbetaling af
skolepenge
Når I indbetaler skolepenge,
kan I enten benytte FI
nummeret som er oplyst på
fakturaen, eller skolens
bankkonto: 9070 1630382579.

Vi har (heldigvis) fortsat ikke oplevet tilfælde af
Covid 19 på vores skole, og det er vi bare rigtig
glade for. Desværre har vi været nødt til at
udskyde de sidste to forældremøder, og i
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skrivende stund er der ikke nyt fra forvaltningen.
Vi vil dog finde et alternativ, hvis vi ikke hører
noget med udgangen af denne uge. Det drejer
sig om 6. -7. kl. og 8.kl.
8.kl. får besøg af Nanna, vores nye UU vejleder
d.15.9. Hun vil fortælle om de forskellige
aktiviteter, som klassen skal igennem i løbet af
skoleåret.
Asta Nørgaard fra 5.kl. stopper hos os, familien er
flyttet, og derfor vælger de, at Asta skal
fortsætte sin skolegang på en anden skole. Vi
ønsker al det bedste for Asta fremover.

Det var vist alt i denne omgang. Pas godt på jer selv
og hinanden.
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

Kommende
arrangementer:
 Fagdag d. 28. 9.
 8.kl. på besøg hos
SSG d. 29.9.
 Emneuge d. 5. – 9
10.
 Efterårsferie d. 12. 16.10.
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