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UGEN DER GIK
Velkommen til Mohamed
I onsdags startede Mohamed i Dagskolen. Mohamed er 16 år gammel, bor i Lem og
skal gå i 8. årgang. Vi byder dig og din familie velkommen og håber I må få en god
tid her hos os.
Tillykke til Rune
I dag har Rune fødselsdag og her i fredagsbrevet plejer vi jo at hylde fødselarerne. Så
stort tillykke til dig Rune med de 17 år. Vi håber du kunne lide vores fødselsdagssang
ved frokosten.
SSP-arrangement
I mandags var der som omtalt SSP-arrangement på Ringkøbing skole. Theresa, Jasmin,
Jens, Niels og Martin havde alle meldt sig til foredraget, der omfattede blandt andet
rusmidler. Det var 5 meget spændte elever, som tidlig mandag morgen drog afsted. Det
var en spændende dag, hvor eleverne fik indblik i de farer, der kan være ved at indtage
rusmidler, og hvorfor man skal passe på og tænke sig godt om. Der var også fokus på
kammeratskab, og hvordan man bedst træffer de rigtige valg, og hvilke konsekvenser
det kan give at træffe de forkerte. Alt i alt en rigtig god dag, de gav stof til eftertanke.

Eksperimenter i kreativ
Så eksperimenterer vi igen i Ude-kreativ, som vi har om onsdagen. Denne gang handler
det om farvning med naturlige farver, her blåbær, hindbær, spinatblade, gurkemeje, rødløg
og rødkål. Der blev farvet på silke og bomuld. En sjov og spændende proces, som er
uforudsigelig - vi laver kun unikaer se de fine billeder her under.

Livsvisdom - citater
I Ude-kreativ kan man også komme til at filosofere over måder at anskue livet på. Morten
V. og Caroline kastede sig i onsdags ud at skrive citater på sten - der endte med blive
skiftet ud med fliser, da citaterne var for lange. Hvad giver mening? Skal det være
humoristisk? Skal det være på engelsk? Mange overvejelser, men flot arbejde med de dyre
og helt rigtige Posca tusser. Se selv ….

TIDEN DER KOMMER
Samtaler i næste uge
Hermed samtaletiderne i næste uge. Husk samtalerne er med elever Vi glæder os til at
se jer.
Tirsdag den 10. oktober
Torsdag den 12. oktober
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Morten V. - Morten B.
Jasmin
Jens - Nicklas
Tascha - Tobias

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Martin - Caroline
Niels
Melek - Mike W.
Theresa - Mike M.
Rasmus - Rune

Der er afsat ca. 30 minutter til snakken. Elevens kontaktlærer og en anden lærer
deltager. Der er kaffe på kanden 
Motionsdag på fredag
Husk der er motionsdag her i Dagskolen den sidste dag inden efterårsferien. Tag tøj på
efter vejret, især fodtøj til udeaktiviteter. Vi skal være her omkring skolen og lave
forskellige udfordringer og konkurrencer. Det bliver en god dag og en god afslutning på
skoleårets første kvartal
God efterårsferie (fra næste fredag) til alle jer der ude 
Vi ses igen mandag den 23. oktober til sædvanlig tid.
OBS. Der er ingen fredagsbrev i næste uge, men kik engang på vores face book side og se billeder fra motionsdagen

HUSK at…
… ringe ved sygdom/fravær ml. kl. 8 og 8.30
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. nr. 9974 1834 (omstilling til Christians mobiltelefon)
… klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt – og se billeder vores face book side 
… aflevere din mobiltelefon hver morgen. Udleveres igen kl. 13.40.
… Opsund skole, og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område
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