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SIDEN SIDST

Kreativholdet fik 5 kokkehuer
I onsdags var det projektholdet fra kreativ, der havde køkkentjansen. Det har de
selvfølgelig haft før, idet det er deres faste tjans hver onsdag. I onsdags stod menuen på
Italiensk pastasalat med kylling. Hold da op, hvor fik vi meget ros, og der blev bare spist
i gennem. Hvem sagde, at unge mennesker er kræsne!? Her på Dagskolen har vi i hvert
fald en elevflok, der gerne vil prøve at smage nyt, og sætter pris på anderledes
smagsoplevelser. Derfor vi vil selvfølgelig gerne dele opskriften med jer.
Så vær’go og velbekomme: https://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/21174/italienskpastasalat-med-kylling

Træ - Det må gerne være afslappende �
Projekt holdet i træ er kommet godt i gang med årets opgaver. Vi er kommet langt med
den skriftlige del og er begyndt at snige os i værkstedet før tid. Indtil videre er tiden blevet
brugt på det grove arbejde. I den forbindelse har vi brugt 1 ½ liter lim, 12 meter spærtræ,
2 krydsfinerplader samt 2 mdf plader. Så det er de store ting som Simone, Morten, Tobias
og Mike M har gang i. I den kommende tid står den på finpudsning af tingene, inden vi går
i gang med at lave alle de lækre detaljer.

Hyggeaften, forældrerådet
Frældrerådet har udsendt indbydelse til hyggeaften m. spisning fredag den 8. juni. Der er
tilmelding i dag, 25. maj, og der er i skrivende stund indkommet tilmeldinger fra 6 elever
og 6 forældre, afbud fra 7 elever og manglende tilbagemelding fra yderligere 8 elever. Hvis
manglende tilbagemelding skyldes forglemmelse, kan I, når I læser dette brev nå at
tilmelde jer ved at sende en sms til John på 4028 6052 eller pr. mail john.jensen@rksk.dk
Derefter overgår tilmeldingerne til Forældrerådet, der så vurderer om deltagerantallet er
på et niveau, hvor arrangementet gennemføres - eller vi må aflyse.
Fridag i forbindelse med Grundlovsdag
Som I nok husker, medgik der en weekend i forbindelse med Dagskolens skitur til Sverige.
Det afføder 2 skolefridage. Den ene var, som bekendt, mandagen lige efter skituren, hvor
både elever og lærere havde fri.
Den sidste skolefridag henlægges til mandag den 4. juni. Da elever og medarbejdere også
har fri Grundlovsdag tirsdag den 5. juni, vil der således sammen med weekenden opstå en
”miniferie” i dagene 2.-5. juni.
Nye elever til det kommende skoleår
Det er i disse uger, der visiteres nye elever til Dagskolen. Vi er ikke så langt, at vi kan
offentliggøre en liste, da visitationsmøderne stadig er undervejs. Men som det ser ud lige
nu, er vi 22 indskrevne elever. I det kommende skoleår vil 15 elever fortsætte på Dagskolen
og vi tager afsked med 7. Det levner formelt plads til 5 nye elever (med elastik op til 7).
Der er indtil videre visiteret 2 elever (drenge som starter i 7. kl.). Mere info senere.
Nye busser
Ungdomsskolen har solgt de brugte busser (frikørte taxa’er med mange km. på tælleren)
og leaset 4 nye Toyota ProAce, der sammen med den allerede leasede Renault nu udgør
hele vores ”bus-flåde”. 2 af busserne vil være fast hjemmehørende i Opsund og stå til
Dagskolens disposition i skoletiden. Efter behov vil også en 3. bus være til rådighed, for
eksempel når hele skolen skal afsted på tur.
Busserne er bronzefarvede og i er genkendelige med logo, tekst og billeder. Vær med til at
passe godt på dem! Befordring i vore busser kræver, at man - som altid - opfører sig
hensynsfuldt og bruger tingene til det, de er beregnet til.

HUSK at…
… ringe/sms ved sygdom/fravær ml. kl. 8.00 og 8.30 (kontaktlærer)
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. nr. 9974 1834 (omstilling), kontoret kan også kontaktes på 9974 1820
(sekretærerne)
… se vores opslag og billeder på vores facebook side 
… aflevere din mobiltelefon hver morgen. Udleveres igen kl. 13.40.
… HUSK! Ungdomsskolen, og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område
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