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UGEN DER GIK

Tur til LEGOLAND
Alle gode gange 3…eller 5! Vi har fået melding fra LEGOLAND Billund om at vores
udflugtdag må rykkes af hensyn til åbningstiderne i parken. Derfor ser vi frem til mandag
den 31. maj, hvor det skulle være ganske vist, at vi bruger en dag i selskab med masser
af LEGO-klodser og forlystelser. Der kommer mere information om turen senere mht.
transporten og det praktiske. Af hensyn til planlægningen vil der i kommende fredagsbrev
komme kupon til skriftlig tilmelding og samtykke.
Vi er klar over, at nogle af vores elever samme dag skal til teoriprøve i forbindelse med
traktorkørekort-kurset. Vi booker så tidlig prøvetid som muligt og vil sørge for befordring
til LEGOLAND direkte fra teoriprøven i Skjern til Billund.
Farvel til Streetparken – for en stund
Efter at have besøgt ungdomsskolens Streetpark i
Skjern hver mandag i næsten 5 måneder, var det sidste
gang i mandags. Det har været en bragende succes,
hvor alle har flyttet grænser, fået dyrket idræt og
udviklet færdigheder inden for skater-universet og
streethockey. Mandagen blev afsluttet med et brag af
en hockey-kamp, hvor pulsen og intensiteten sjældent
er set vildere, og vi lærere og Jonas, der står for
Streetparken, måtte konkludere, at vi virkelig har
været imponerede over den flok elever, vi har haft med derned. Vi vender stærkt tilbage
til Streetparken i det næste skoleår.
Et fantastisk fotovejr

Nu er projektperioden skudt i gang, og det betød, at det tirsdag var denne
værkstedsperiodes sidste undervisning med fotoholdet. Da temperaturen lå på næsten
20 grader og april-vejret viste sig fra den flotteste side, kørte vi til Vesterhavet nord for
Søndervig. Her blev der taget flotte landskabsbilleder af klitformationerne, havet og de
mange mønstre, som sandet danner i blæsevejr. Selvfølgelig blev der også løbet om kap
i klitterne, hoppet ned fra skråningerne og kastet sten i vandet.

Projektperioden er kommet godt i gang.
På sportsholdet er vi kommet fra start. Hele holdet
arbejder på deres mål, men mens de sidste detaljer
kommer på plads, kan vi jo godt komme i gang med
træningen, så torsdag gav vi den gas med styrketræning og gode løbetræningsøvelser.
Vi har lagt stille men godt ud. Det er jo vigtigt at vi
laver øvelserne korrekt og i et tempo så muskler og
led kan holde til det. Vi vil jo gerne komme godt
igennem perioden uden skader. Her er Daniel i gang
med en øvelser der styrker lår og hoftebøjer. Det
var fed træning, alle i højt humør, og der kom sved
på panden.

UGEN DER KOMMER
Konfirmationer og tilbud om Blå Mandag i Aarhus
Vi har i år 5 kommende konfirmander på Dagskolen. De har alle fulgt konfirmationsforberedelsen hos sognepræst Anne Hillgaard i konfirmandstuen ved Brejning Kirke.
Nogle skal også konfirmeres i Brejning, mens andre konfirmeres i deres hjemsogn.
Grundet corona-restriktioner er datoer for konfirmationerne jo blevet rykket. Resultatet
er, at nogle konfirmeres inden sommerferien og nogle først til august. Heldigvis går vi jo
i retning af mere genåbning og dermed mulighed for at afholde konfirmationsfest med
indbudte gæster.
Der er jo en gammel tradition for at konfirmander efterfølgende holder Blå Mandag – en
ganske særlig fridag, hvor man sammen med andre konfirmander hygger sig og måske
bruger en sjat penge på noget, man har ønsket sig.
Ungdomsskolen har gennem flere år tilbudt et arrangement
med Blå Mandag for alle konfirmander i Ringkøbing-Skjern.
Vi udbyder, såfremt genåbning/restriktioner tillader det, tur
til Aarhus m. blandt andet Tivoli Friheden den 23. juni samt
6. september. Dagskolens elever er velkomne til at deltage,
men vi vil anbefale, at de dagskole-konfirmander, der har
lyst til at deltage, tilmelder sig 6. september.
Tilmelding og mere information findes snart på
ungdomsskolens hjemmeside, der om kort tid vil blive
opdateret vedrørende dette arrangement. Vi giver praj i
fredagsbrev, når der åbnes for tilmelding. Dagskolen og
Ungdomsskolen vil sørge for, at der deltager medarbejdere,
som kan guide og være med til at gøre Blå Mandag i Aarhus
til en god oplevelse.
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ringe ved sygdom/fravær: giv besked til kontaktlæreren eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820 ml. kl. 7.30 og 8.00
ordinært tandlæge- og lægebesøg bedes så vidt muligt aftalt UDEN FOR skoletid
Dagskolen har tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor). John Jensen 40286052
lærerne kan ikke kontaktes i undervisningstiden kl. 8.15-13.45. Send evt. en sms eller læg en besked, så ringer de tilbage
klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt 
Ungdomsskolen og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område
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