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UGEN DER GIK
Bageværkstedet
I bageværkstedet er der blevet bagt både squashboller og gulerodsboller. Der skal en del
til, når det både er til morgenmad og næste uges ryste-sammen-tur. Heldigvis er der
nogle forældre, der har lovet at bage lidt. Er der en enkel eller to der har lyst til at bage
en pose boller eller to mere, vil de blive taget imod med kyshånd. Her er lidt billeder fra
torsdagens bageri. Jens og Rasmus var super dygtige til at forme boller. Måske der er en
bager gemt i de to unge drenge.

Nedtælling til ryste-sammen-turen
I fællestimen i dag var der gennemgang af pakkelisten til turen. Små ”tyrk-fejl” havde
vist sneget sig ind , så derfor får i lige denne oversættelse:
ekstra fortøj = ekstra fodtøj (sko)
busker, ekstra = bukser

Håber dette kan hjælpe afkodningen 

Men ellers handler det jo om at blive klar
til turen både på det praktiske plan og det
mere personlige plan. Nogle glæder sig,
mens andre kan have mange forbehold
og bekymringer. Dette arbejder vi
selvfølgelig også meget i, da vi ser
billeder fra tidligere ture og snakker
meget om, hvad vi kan glæde sig til og
forvente at opleve på turen. I dag fik
eleverne også at vide, hvem de skulle
sove i telt med. Snak endelig videre
derhjemme og kontakt os gerne, hvis der
er udfordringer, vi ikke er bekendt med.
Idrætsholdet på tur til Adventure Park
I tirsdags, på en af årets få sommerdage, tog idrætsholdet ud for at spille adventure
golf. Vi oplevede en helt fantastisk bane, der var så hyggeligt anlagt med bl.a. vand
som var en forhindring. Som beskrevet brækkede Tascha i sidste uge sin lille finger,
men det forhindrede hende ikke i at slå samtlige drenge på denne solrige dag. Martin
havde et svingede niveau, men sluttede af med dagens højdepunkt som I vil kunne
erfare på skolens FB side – gå ikke glib af det Vend og se billederne

Niclas og Tascha

Mike planlægger næste slag…

Tascha ovenpå - har lige vundet 

Kajak-holdet

Som I kan se herunder er vores kajakhold ved at være ret dygtige, læs seje. De sidder ikke bare
på kajakkerne, som hedder ”sit on top- kajakker”, som de gør her på billederne, men når de er
i aktion, så handler det om boldspil og andre gode lege, hvor man i kampens hede glemmer at
man usikker. Hold da op, hvor er de go’e, og ikke mindst fantastisk, at de tager en sådan
udfordring op og bare leger sig igennem og får lært det mest utrolige. Og når vi nu er ved det,
så er da super luksus at man i en skole kan have idræt på denne måde - synes I ik’?

TIDEN DER KOMMER
Mandag pakker vi til turen…. Py ha 
Ryste-sammen-tur tirsdag til og med torsdag… jabadabaduuuuu… 

HUSK ELEVERNE HAR FRI
FREDAG DEN 9. SEPTEMBER 
OBS. INGEN FREDAGSBREV DEN 9/9 
Husk forældremøde den 14. september 
HUSK at…
… ringe ved sygdom/fravær ml. kl. 8 og 8.30
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. nr. 9974 1834 (omstilling til Christians mobiltelefon)
… klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt – og se billeder vores face book side 
… aflevere din mobiltelefon hver morgen. Udleveres igen kl. 13.40.
… Opsund skole, og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område

GOD WEEKEND 

