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Kære forældre
I denne uge fik eleverne at vide, at Karina stopper. Hun har fået nyt job i Holstebro.
Ansættelsesudvalget er i fuld gang med at læse ansøgninger både til vores kommende lærer og kommende nye leder.
Derudover har vi haft afskedsreception for Gitte, som tog imod en masse besøgende unge som ældre børn
hun har haft igennem tiden og gamle kolleger. Vi siger tak for opbakningen.
Malene er samtidig startet i børnehaven og der er mange planer, som
jeg er sikker på, at I hører om, både mht. mere integration med
skolen, men i særdeles med børnehavens grønne profil.
Til næste år er priserne i skolen sat op på nogle poster.
Tjek vedhæftede prisliste og nedenstående brev fra
bestyrelsen og kontakt os, hvis I er i tvivl om ny
betaling. Vi har stadig de samme rabatordninger,
når I har flere børn.
Busordning er blevet ens for alle. Det koster 200 kr.
pr familie at få jeres børn med bussen uanset om
man kommer nord fra eller syd fra på de ruter vi har.
Det er stadigvæk et krav, at man er længere væk end
5 km.
Mandag 20. juni er der fagdag/aktivitetsdag, hvor de nye
sammensatte klasser skal dyste og lege i forskellige
OL – discipliner. Her vil de nye elever, som er skrevet op til
skolen også komme og være med. Denne dag er fra 8.00 - 13.00.
Vi får nye elever i følgende klasser 22/23: 3. klasse, 4. klasse, 6. klasse og 7. klasse. Alle drenge.
Sidste skoledag 24. juni er fra kl. 9.00 – 12.00. Traditionen er, at 8. klasse spiser med lærerne
kl. 8.00 – 9.00 og derefter møder resten af eleverne ind, hvorefter der er forskellige aktiviteter.
Sommerferie kl 12.00!
Mvh. Jørgen Bendtsen
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Kære forældre
Pyh et år der har givet sved på panden for mange, med corona, lederskifte, som
desværre ikke gik som forventet, sygemeldinger osv. Men I kan tro, at vi er
kommet i arbejdstøjet og er klar til at genfinde stabiliteten igen for elever,
forældre og ansatte. Vi har lagt os i selen for at finde en ny leder og en ny lærer,
som forventeligt er på plads i slutningen af denne måned, så staben er tip top
trimmet og klar til et nyt skoleår i august. Vi glæder os over, at der allerede bliver
vist interesse for begge stillinger. Vi ser det som en helt særlig mulighed for at
sikre vores stadige udvikling og give et boost til vores skole.
Vi er i tæt samarbejde med lærerstaben om den fremadrettede kurs og udvikling
samt visioner for vores skole.
Ydermere håber vi på et år, hvor vi kommer til at se endnu mere til jer forældre
til samarbejde, arrangementer, små besøg og kig indenfor. Det har vi glædet os
til for alvor at skulle sparke igang igen!!
I takt med at alting stiger, og det er dyrere at drive skole, lader vi skolepengene
stige til 1090 kr.
Vi slutter skoleåret af (næsten) med en lille uformel forældrekaffe på skolens
legeplads tirsdag 21. Juni kl 14.30 - 16.30. Har du lyst at bage en kage, så lad
os høre det.
Har du har kommentarer, ideer, bekymringer eller andet, så giv os endelig et
kald! Du kan fange Else på 26355164 og Thomas på 51901302 eller andre fra
bestyrelsen.
Venlig hilsen bestyrelsen på Resen Friskole og Naturbørnehave
Thomas Gravesen, Jonna Malle, Rikke Bertelsen, Jakob Bro,
Kaare Nygaard, Henrik Borg og Else Dahl

Telefon: 9786 1824 · E-mail: mail@resenfriskole.dk

