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UGEN DER GIK

I gang igen - det er snart Sct. Hans
Med en uge på bare tre dage er vi allerede i fuld gang med skoleårets sidste halvdel.
Kaster man et blik på kalenderen, føles det som om vi snart er i mål - det går hurtigt og
oftest hurtigere end vi lige forventer, når vi er over jul og nytår. Dog er der heldigvis noget
tid endnu, og det er godt, for vi har meget vi skal nå.
Den første store udfordring og oplevelse på programmet er vores tilbagevendende skitur,
som vi afvikler hvert andet år. Det er en fast og stolt tradition, som vi værner meget om.
Der vil i den kommende tid være en del information og forhåbentligt tilstrækkeligt i forhold
til alle de praktiske omstændigheder. I den forbindelse, er det selvfølgelig altid muligt, at
trække på kontaktlærerne i forhold til særlige omstændigheder vedr. den enkelte elev.
Turen kræver ingen tilmelding, da alle elever automatisk er tilmeldt. Vi begynder
nedtællingen til turen i denne uge, og italesætter i det hele taget mange af de oplevelser,
eleverne kan forvente og dermed forberede sig på.

57 dage til Dagskolens skitur 2018
Ja ba da ba duuuuuu….. ☺
Velkommen til Simone
I går startede endnu en elev på Dagskolen og vi siger velkommen til Simone fra Spjald.
Simone er 8. klasseselev og hører til ved bord 6 sammen med Mike M., Morten, Tascha,
Niels og Hanne. Vi håber du må en god tid her hos os.
Pimp og print

I værkstedsfaget ”Pimp og print” om torsdagen fortsætter ideen om at skabe noget sjovt
til vægge og gulve i Dagskolen.
Martin og Tobias har lavet et felt som en slags dartskive til gulvet i ”Elvis rummet”,
beregnet til Bottle-flip. Såååå smart, vi glæder os til at se om det bliver brugt i
frikvartererne. Morten og Simone legede lidt med perspektiver og mobilkamera og fik
nogle sjove billeder, der måske egnet sig til forstørrelse. I så fald kan de få lov at pryde
vores vægge hist og pist.

Tøsehold
I går blev klasseværelset lavet om til
en frisørsalon. Det har længe været
et ønske fra pigernes side at få lov
at prøve dette af. Heldigvis fik
Jasmin ikke lov at bruge saksen,
hvilket Theresa var yderst taknemlig
for.
Caroline
havde
medbragt
diverse udstyr, så selv en garvet
frisør ville blive misundelig. Der blev
glattet og krøllet til den store
guldmedalje, og hvor blev pigerne
fine.
Ski-info-aften
Ifølge kalenderen skulle der være Ski-møde den 18. januar. Dette er rykket til:

tirsdag den 23. januar (kl. 19-21)
Ved denne aften informeres om alt i forhold til den kommende skitur og I kan herefter
derhjemme begynde at indstille jer efter hvad der er i vente. Vi vil gerne have et tilsagn
om hvor mange I kommer af hensyn til kaffe og kage ☺ Eleverne er selvfølgelig deltagende
denne aften, lige som de også et aktive i planlægningen af den (kagebagning, opstilling
stole, lærred, indhentning af præmier m. m.)

------------------------------------ svarkupon vedr. SKI-AFTEN ------------------------------------____ JA, vi kommer selvfølgelig!

Antal

(incl. elev)

___

____ NEJ, vi må desværre melde afbud
Elevens navn:

______________________

Forældreunderskrift:

____________________

GOD WEEKEND
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

