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UGEN DER GIK

Jule-klippe-dag på Dagskolen
Fredag i sidste uge var en travl dag på Dagskolen. Alle på skolen havde travlt med
forberedelser til julemåneden, pakke kalendergaver ind, klippe/klistre, hente juletræ,
bage til december måned. En rigtig hyggelig dag, hvor skolen blev pyntet op og
kagedåserne fyldt med lække småkager. Nyd lige de dejlige stemningsbilleder.

Martin kikker på kalendergaverne ☺

Pigerne klipper julepynt ☺

Mohamed pakker gave op ☺

Julekalender i køkkenet
Traditionen tro har Dagskolen pakkekalender i køkkenet (se ovenfor ☺). Der er en pakke
til alle i løbet af december. Hver dag trækkes et navn og et nummer – nogle gange to
pakker og to numre. Er man heldig bliver ens navn trukket og man må tage et nummer
i dåsen. Nummeret svarer til et nummer på en pakke. Pakkerne indeholder små sjove
brugelige og måske ubrugelige ting – det er op til den enkelt at afgøre! Når der skal
pakkes op foregår det i midten af køkkenet foran alle de andre og med Rudolf i
baggrunden. Når gaven er pakket ud, skal man gå en tur ned ad gulvet for at vise den
frem. Det er bare hygge og rigtigt sjovt – og ikke mindst vildt spændende! Der er jo
noget ved gaver, også selv om de er små og lidt skøre!! Se hvor glad Mohamed er ☺
Statusmøder - 2017
Så er vi kommet igennem statusmøderne for i år. Ved disse møder oplever vi ofte, hvor
god sammenhængen er mellem hjem og skole. Tak for jeres opbakning omkring
Dagskolen og tak for gode snakke.
Brobygning 9. og 10. klasse - tilmeldt i denne uge
Eleverne i 9. og 10. klasse er nu efter aftale tilmeldt brobygning i uge 5. Der vi i det nye
år være forberedelser og tiltag, så alle de praktiske forhold kan komme i orden.
(transport, hold, mødetider osv.) Har I spørgsmål, så henvend jer til kontaktlæreren.
Antal dage til skitur - ideer til julegaver
Nu er det snart tid til at man kan tillade sig at snakke mere om den forestående
skitur med Dagskolen. Kik på kalenderen der hjemme, italesæt den kommende
begivenhed og udfordring. Det kunne jo også være, at der lå nogle jule-gaveønsker i dette felt. Har man mon tænkt på skistrømper, skiundertøj, jakke,
bukser osv…….

TIDEN DER KOMMER
Sundhedsplejersken
Onsdag i denne uge får vi som bekendt besøg at sundhedsplejersken. Det er som
bekendt et kommunalt tilbud, som man kan benytte sig af. De elever der har afleveret
en seddel retur med jeres underskrift, bliver onsdag sat på listen.
MDP bolsjer
Mandag eller onsdag vil der blive lavet bolsjer i stor stil her i
Dagskolen. Her har eleverne fået mulighed for at vælge bolsjeværksted i stedet for det de ellers har på skemaet. Vi andre håber,
der bliver smagsprøver ☺
MDP kloster lys design
Tirsdag drager et lille hold til kloster lysdesign for at lave stearinlys
helt efter de gængse metoder. Vi drypper lys i en times tim, kører
til Vesterhavet og spiser madpakker og forbi lysstøberiet igen for at hente lysene - de
skal nemlig hærde inden man kan transportere dem hjem.
MDP Den gamle by
Et mindre hold af elever har taget i mod tilbuddet om
turen til Den gamle by i Aarhus på
fredag. Der er Theresa, Morten, Jens, Rasmus, Martin,
Mohamed, Niels og Tascha.
Husk hjemkomst kl. 16.00 i Opsund.

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 ☺

