Arrangementer
Udskolingsafdelingen
2011 – 2012

Uge 44

Gokart
Ans skole skal finde årets Le (M)Ans - vinder i Gokart

tirsdag d. 1 november. Kl. 16.00 – 18.00

har du mulighed for at deltage i kåringen af årets Le (M)Ans team i gokart kørsel.
Vinderteamet, er det team af kørere, der kører længst på en time.
Vi iklædes køredragt og hjelm. Der er medaljer til vinderne
Vi har kun plads til 24 deltagere, som findes efter først til mølleprincippet.

Betingelser for at deltage:
-

Du skal selv betale 150 kr. for at deltage.

-

Dine forældre skal skrive under på, at de er
indforstået med, at du deltager og at det er
familiens forsikringer, der dækker hvis
uheldet er ude.

-

Deltagere får en detaljeret skrivelse med hjem,
der belyser forsikringsspørgsmålet.

Uge ?

Ishockeytræning
med fuldt udstyr

Efteråret 2011

På dette arrangement vil du sammen med
Silkeborg Skøjteløberforenings ISHOCKEY TRÆNERE lære en masse om ishockeyspillet. Du
skal prøve at slå til en puck, skyde til hinanden,
lære at drible og finte forlæns og baglæns,
skyde på mål og i det hele taget afprøve en
masse af det, der er nødvendigt for at kunne
spille spillet.

På turen kan deltage højst 24 personer. Pris: max 100,-. Beløbet dækker bus, udstyrsleje, skøjter, samt
træning på isen.

Uge Afvikles løbende

TOP Fodbold
I løbet af skoleåret vil udskolingseleverne
blive tilbudt at overvære topfodbold i vore
nærliggende storbyer: Herning eller
Silkeborg
Vi kommer med mindst ét tilbud på en
kamp i
Følg med på opslagstavlen …

Uge 16

”Takt og tone”
konfirmationssange og taler

onsdag d. 11. april kl. 19.00– 21.00

Har du problemer med takkesangen
eller takketalen?
Du får gode råd og hjælp til skriveriet.
NB! Kun for 7. Klasse.

Uge 46

LAN/sport aften på Ans skole
fredag d. 18. november kl. 19 – 23.

En aften med masser af sport og spil, både foran skærmen og på
halgulvet.
Du er naturligvis velkommen til at deltage, selv om du kun vil være i
hallen eller omvendt.

Vi laver en række små turneringer
i forskellige discipliner, samtidig
med at der bliver perioder hvor man selv bestemmer aktivitet.

Uge 13

Wellnessaften
Medbring gerne hele beautyboxen, fladjernet osv.
torsdag d. 29. marts. kl. 19 - 21

Denne aften skal bruges til at forkæle og at blive forkælet.
Der vil være forskellige muligheder for massage og
ansigtspleje, makeup m.m.
Du er velkommen til også selv at komme med ideer til, hvad
der skal foregå og medbringe din egen makeup m.m.
Det er os, elever og lærere, der står for arrangementet, der
kommer altså ingen eksperter udefra.
I løbet af aftenen vil der blive serveret små forfriskninger.
Mød op til en hyggelig aften fyldt med dufte, farver og tøsesnak.
NB! Kun for piger.

Uge 20

Gallafest og talentaften
onsdag d. 16. maj kl. 17.30 - 23

De lyse nætter er begyndt og skoleårets afslutning nærmer sig.
Det fejrer vi med at afholde en talentaften.
Vi samler det bedste orkester, skolen kan byde på, og dem, der
vil, kan melde sig til at synge et nummer – enten alene eller
sammen med andre.
Tænk allerede nu over, om du kunne tænke dig at optræde med en sang, og henvend dig til Bjørn,
hvis du har en idé til et nummer.
Det er ingen konkurrence – alle deltagere er vindere! Vi kan også bruge andet end sang talenter,
f.eks. bugtalere, tryllekunsterne, akrobater m.m.
Efter talentshowet holder vi gallafest, hvor elevrådet står for arrangementet.

Uge 9

Tur til AROS
Kunst, kultur og hyggeligt samvær
Torsdag 9. marts.
Vi skal en tur på kunstmuseum. Vi tager
bussen til Århus og besøger kunstmuseet
AROS. Her skal vi opleve AROS’ aktuelle
udstillinger, samt deres samlinger af nye og
gamle værker.

Uge 13

Overlevelsestur
torsdag d. 12. april – fredag den 13. april

Vi skal ud i det blå og have en masse gode oplevelser sammen. Vi skal
bl.a.:
-

Sove i det fri.

-

Lave mad.

-

Klare små og store udfordringer.

-

Og have en masse kilometer i benene.

NB! Turen koster 100 kr. pr. deltager

Skematisk oversigt over arrangementerne
Begivenhed

Uge

Dato

Klokkeslet

Fodbold

Løbende

Ishokey

Efterår

Tur til AROS

9

9/3-12

Gokart

44

1/11-11

16 - 18

LAN/Sport på Ans Skole

46

18/11-11

19 - 23

”Takt og tone”

15

11/4-12

19 - 21

Overlevelsestur

15

12/4-12

Wellness aften

13

29/3-12

19-21

Galla og talentaften

20

16/5-11

17.30 -23

HUSK! Tilmelding til arrangementerne foregår over elevintra. Hvis der er betaling,
betaler man på dagen for arrangementet.

Log ind på din side og klik på Eleven og så
Tilmeldinger, så skulle resten give sig selv.

