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UGEN DER GIK

Meld dig på - tur til Bjarnes Chili farm
Torsdag havde en mindre gruppe elever et fantastisk spændende besøg på Bjarnes Chili
farm i Rimmerhus. Vi fik er meget fin rundvisning af Thomas, der er gartnerelev. Han
fortalte rigtig mange spændende ting om det at dyrke chili, og vi så bl.a. deres
børnehave, hvor de laver deres egne specielle chili-frø til den kommende sæson. De
dyrker 500 forskellige chili’er og er den største danske økologiske leverandør af chili. Vi
så væksthus med året sidste chili’er i, og her fik vi lov at smage. Dog var det kun den
udsendte lærer, der gjorde sit forsøg til elevernes morskab ;-) - en tur der bør gentages.

Street Park - nu med klatring☺
Hver torsdag tager et af valgholdene til Street parken i Skjern og her undervises eleverne
af Simon i kunsten at Skate. Simon kan med mange års erfaring benove eleverne og er
rigtig god til at instruere og inspirere. Se Rasmus i go klatre-stil her under og Mohamed
og Theresa i begyndelsen til et ”loop”. Theresa og Tascha var med på ”afbud”, da
deres ”Ung nu-hold” var nedlagt.

Idrætsdragt
Flere elever havde lånt deres idrætsdragt med hjem efter efterårsferien. Nogle har
desværre glemt at tage den med retur, hvilket betyder, at de mangler den her på skolen,
primært til idræt. Så kære forældre, husk lige at hjælpe dem med at få den sendt retur☺
Mail om statusmøder
Denne lille notits, for bare lige at sikre os, at alle I forældre der hjemme HAR modtaget
en indkaldelse til statusmøder på mail. Hvis ikke skal hurtigst muligt rette henvendelse
til kontoret eller John ☺

UGEN DER KOMMER

Jule-hygge-dag
Fredag den 1. december starter ”Julen” på Dagskolen. Vi starter i hvert fald med at
hygge og pynte skolen lidt op. Eleverne fordeles på forskellige hold, der tager sig af
afhentning og pyntning af juletræ, bagning og pyntning af køkken og et kreativhold, der
laver kreationer og forskelligt pynt. Det bliver rå-jule-hygge med lidt godt fra køkkenet
- det håber vi da i hvert fald ☺
Julekalender i stedet for ”Nyheder”
Traditionen tro dropper vi i december vores fællestime om morgenen, nemlig ”nyheder”
til fordel for en julekalender. Der har gennem årene været gensyn med mange gode
gamle julekalendere og sidste år så vi ”Jul i den gamle by”. I år er det planen, at vi
se ”The julekalender”, så vi håber at der er nogle derude, der kan hjælpe os med at
fremskaffe den, til låns, selvfølgelig. Vi ser et og nogle dage måske to afsnit, så det
passer med, at vi kan få juleferie til tiden☺
Juleværksteder
Der står rigtig nok ”juleværksteder” på årsplanen, men da vi er kommet lidt sent i gang
med årets anden værksteds-skift, har vi valgt at holde juleproduktionen inden for de
nyetablerede værksteder. Her kan eleverne jo sagtens lave eventuelle julegaver, hvis de
har lyst til det. I uge 50 bliver der 3 jule-MDP-tilbud, nemlig et tilbud om at lave bolsjer
en hel dag, støbe lys eller tage med til Den gamle by i Aarhus. Mere om det i de
kommende fredagsbreve.
Nørkleriet
I ”Nørkleriet” som værkstedet i kreativ hedder om
onsdagen, lavede Melek sidst denne lille mus af
knyttesnor. Musen er ca. 5 - 6 cm høj og indeholder mere
end 12 arbejdsgange i knuder….. Melek holdt ud og blev
færdig med sin lille mus. knurhårene er lavet wiretråd,
næsen en træperle og øjnene af plastic. Da søiiiiii - ik’☺

Husk
☺ Sundhedsseddelen
skal afleveres senest den 27. dec.
☺☺ Uddannelsesplanen
skal afleveres snarest underskrevet af forældre
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 ☺

