Uge 8

En skole til søs

Kære forældre

I denne uge har eleverne været i brobygning ude hos fiskeriskolen i Thyborøn.
De har i to dage stiftet bekendtskab med den hverdag som fisker uddannelsen kan
byde på. Eleverne har også beskæftiget sig med perspektivering af Romanen ”De
gale” og udført færdighedsregning i form af et prøvesæt. Vi har snakket lidt om
1. Verdenskrig, og besøgt Sea War Museum i Thyborøn. Her udstilles vragdele
og andre genstande der kan hjælpe med at fortælle og illustrere verdenshistoriens
største søslag, der fandt sted kun 130 km vest for Thyborøn.
På trods af regnvejr og blæst er det blevet til lidt maler- og lakarbejde ombord på
skibet. Dog blev det meste udført på toldboden i varme og tørvejr. Matroserne
har udført diverse små reparationer og udskiftninger af trædele på skibet.
Vi har været noget plaget af sygdom i elevgruppen i denne uge, og håber at være
tilbage på normalt antal ombordværende efter weekenden.
Vil I huske jeres børn på, at de skal medbringe et stk taske til at pakke tøj i når vi
er til svømning og idræt, og bare til generel anvendelse, når vi er ude af skibet på
tur.
En af vores elever har været til læge men en kraftig hoste, og lægen mistænkte
hosten at være kighoste. Eleven er blevet podet og afventer svar fra lægen. Vi
tager ingen chancer, så derfor har vi bedt vores elever om at holde godt klar af
især spædbørn som kan blive hårdt ramt af en omgang kighoste. Men som sagt er
der ikke konstateret kighoste. Vi krydser fingre.
Eleverne skal møde ombord igen mandag den 24. februar. Kl 0900.
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