Uge 48

En skole til søs
d. 29. november 2019

Kære forældre
Vi er nået til enden på en god uge her i Struer. Skibet ligger for kaj, skolen foregår på Toldboden,
skibet er blevet rigget ned og arbejdet med vedligehold er gået i gang på Toldbodens værksted.
Vi har fået sat stænger på skibet, og i starten af næste uge får vi sat teltet på. Desuden har vi fået
sat julekæden op i masterne, og i næste uge pynter vi op til jul på banjen.
Vi er kommet godt i gang med vinterskemaet, som, ud over skole og værksted, indebærer idræt to
gange om ugen, svømning og aftenskolefag. Eleverne har selv valgt hvilke fag de vil deltage i på
ungdomsskolen hen over vinteren, og alle er glade for deres valg. Der er flere forskellige fag i
gang, og hvor nogle laver slik og kager i faget ’det søde liv’, laver andre mad i faget ’masterchef’,
mens andre roder med knallerter og maskine til ’benzin i blodet’ og endnu andre spiller computer
til ’Esport CS:GO’.
I næste uge har vi som nævnt forældremøde. Det er onsdag d. 4. december kl. 19.30 her ombord
på skibet. Her vil vi fortælle om hvad vi går og laver, hvorfor vi gør som vi gør og om planerne
for resten af året. Vi vil servere kaffe og the, og hvis nogle af jer skulle have lyst til at bage en
kage, vil det altid blive vel modtaget. Vi regner med at være færdige omkring kl. 21.
Eleverne skal møde på mandag kl. 9, her på skibet i Struer.
God weekend
Med venlig hilsen
Besætningen
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