Nyhedsbrev uge 24
Så er sommeren landet, og det betyder også, at vi nærmer os skoleårets
ende for denne gang, heldigvis er corona restriktionerne nu ophævet, så vi
kan være sammen igen, det er vi bare super glade for! Vi har naturligvis
fortsat fokus på den gode håndhygiejne, som der foreskrives.
Vi skal sige farvel til 18 skønne elever i 8.kl., det bliver en særlig dag; en
afslutning – og samtidig en begyndelse på et nyt kapitel. Vi håber at få besøg
af jer en gang imellem, så vi kan følge lidt med i, hvordan det går jer.
Når vi afholder sidste skoledag; fredag d. 25.6. møder 8.klasse kl. 8.00 og
spiser morgenmad sammen med lærerne. De øvrige elever møder kl. 9.00,
og alle har fri kl. 12.00. Der vil køre busser om morgenen til alm. tid og en
time senere, der vil ligeledes køre bus hjem kl. 12.00. Den første time vil
klasserne have for sig selv med klasselærerne, derefter har 8.kl. planlagt
noget underholdning, og vi slutter dagen med vores feriesang og en is.
Eleverne vil ligeledes, traditionen tro, få udleveret deres nye skemaer til
kommende skoleår denne dag.
På tirsdag d. 22.6. har 0. – 5.kl. vandkrig i idræt, eleverne må derfor
medbringe vandpistoler eller lign. husk også at medbringeskiftetøj/badetøj og
håndklæde.
Fripladstilskudsseddelen må I meget gerne aflevere inden sommerferien til
kontoret, så kan vi sende dem ind samlet.
Vi sender elevernes elevplaner for 0. – 4.kl. og en revidereret elevplan til 5. –
8.kl. på mail til jer i uge 25. Dette arbejde har også været anderledes i år pga.
corona, men jeg tror på, at vi er kommet godt i mål med det.
Vi glæder os til et nyt og spændende skoleår med masser af læring,
fællesskab og gode oplevelser sammen med jer.

Det bliver dog uden en meget afholdt og kær kollega gennem mange år, da
Bodil har valgt at fratræde sin stilling hos os for at gå på efterløn. Vi håber, at
hun sammen med Bent vil nye sit otium, og at hun vil besøge os en gang
imellem.
Samtidig vil vi også gerne sige velkommen til Majbritt, som starte hos os efter
ferien, og hun har nedenstående lige skrevet et par ord til jer om sig selv;

Kære alle
Jeg hedder Majbritt Wunderlich.
Det er mig en stor glæde, at jeg fra 1. august er ansat på Resen Friskole. Jeg
ser frem til at møde jer alle, lære jer at kende og få et godt og konstruktivt
samarbejde.
Indtil nu har jeg i mit 20 årige lærerliv arbejdet i hhv. folkeskole og friskole.
Jeg bor i Humlum, har tre voksne sønner og to børnebørn.
Ud over mit lærerliv, nyder jeg at tage fotos af naturen, sejle, svømme og
være kreativ.
God sommer herfra.
Mange hilser
Majbritt
Første skoledag er mandag d. 9.8. kl. 9.00 -12.00, hvor vi også må have
forældre med igen, og der vil være lidt brød og kaffe på kanden til de
fremmødte.

Med ønsket om en skøn sommer til jer alle

Anita Bisgaard

