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UGEN DER GIK
Orientering om ungdomsskolen
Ringkøbing-Skjern Ungdomsskoles fritidstilbud til unge fra 7. klasse og op til 18 år
gælder naturligvis også eleverne i Dagskolen. I fællestimen i dag fik eleverne en
orientering om, hvilke muligheder der er for at møde vennerne i vore 4
ungdomsklubber (Skjern, Hvide Sande, Ringkøbing og Opsund) samt i
ungdomsskolens fritidsundervisning, hvor vi har en stor vifte af spændende tilbud.
Eleverne får brochure med hjem, som I forældre også kan orientere jer i. Tilmelding
og yderligere information via www.riskus.dk. Kontakt ungdomsskolens kontor,
Allan/John på 99741820, hvis I har spørgsmål. Tilmelding til klub foregår stadig på
gammeldags manér med en seddel, der skal udfyldes.
Breaking news - har fået en ny betydning
I onsdags måtte Henrik indføre ”Breaking news” ved morgenmaden i køkkenet. Han
måtte lige fortælle, at nu var Tascha også ramt….. To elever, nemlig først Niels og der
efter Tascha havde henholdsvis mandag og tirsdag brækket noget, mens de var i
skole. Ja, det lyder voldsomt og det var det også. Niels havde et uheld på hoppepuden
og måtte afsted på skadestuen. Meldingen var klar, hånden var brækket. Tascha
havde idræt og en hård bold ramte hendes lillefinger. Senere på dagen fik hun også
en melding fra skadestuen, brud på lillefingeren! Meget uheldigt for vores to ellers så
søde og super aktive elever   fra bord 2. Nu sidder de og vifter nærmest kongeligt
med den ene arm, når vi sidder og spiser. Vi krydser fingre for, at vi ikke får flere
kræk og bræk uheld langt ud i fremtiden.
Kajak tur til Ølstrup
Torsdag var kajakholdet igen på
vandet i Ølstrup. Her fik 2 af
eleverne gjort deres erfaringer
med våddragter. De fik flere gange
testet, hvordan sådan en føles fyldt
med vand! Ud over at sejle søen
rundt fik vi også leget boldlege
hvor engagementet og det friske
humør var helt i top :-). Der findes
ikke dårligt vejr - kun dårlig på
klædning!
10. klassessamtaler afviklet   
Så er planen lagt for vores 10. klasseselever, i hvert tilfælde for det første kvartal.
Hvad er målene for et 10. klassesår på Dagskolen, faglige og personlige mål, og så
selvfølgelig mål for eventuel senere uddannelse/job? Det er meget forskelligt, hvad
der giver mening for den enkelte elev, og derfor bliver der lagt mange forskellige
planer. Vores forventninger til en 10. klasses elev er store. De skal vise de kan lide
at gå på Dagskolen, øve sig i at gå forrest, være et godt forbillede for de øvrige elever
og generelt have ”ja-hatten” på. Vi glæder os til at følge vores nye 10. klasseselever
på vej.

TIDEN DER KOMMER

7. klasserne starter til præst
Vores 4 kommende konfirmander starter til konfirmandundervisning hos præst Anne
Hillgaard, Brejning Kirke ved Spjald tirsdag d. 12/9. Det drejer sig om Rasmus, Niels,
Nicklas og Tascha. Dagskolen står for befordringen frem og tilbage og sender i øvrigt
også Patrick med som støtte. Eleverne kender Patrick, der også er en del af
lærerteamet i Dagskolen.
Boller og kage til ryste-sammen-turen
Er der mon nogle forældre, der kunne tænke sig at bage lidt til vores ryste-sammentur? Vi vil meget gerne have nogle boller til vores morgenmad og noget kage til
aftenskaffen Har i lyst at hjælpe, så skriv til kontaktlæreren - I bestemmer opskriften
- vi er ikke kræsne

Rygere på ryste-sammen-turen
Vi er på Dagskolen bekendt med, at enkelte elever er rygere. Disse elever kan med
tilladelse fra hjemmet opnå en ”særlig rygetilladelse” på turen (opringning, sms eller
seddel til kontaktlæreren). Det er dog Dagskolen, der bestemmer hvor der må ryges,
hvornår der må ryges. Cigaretter og lightere deponeres hos en udpeget voksen
mellem rygepauserne (så ikke andre lader sig friste)

RYSTE-SAMMEN-TUR 2017, KOSTPENGE
I forbindelse med Dagskolens ryste-sammen-tur opkræver vi betaling for kostdelen,
nemlig 75,- kr. pr. døgn (fast takster).
Det fulde beløb kan 225 kr. kan betales via Mobile Pay på 40414113 eller
overførsel til konto 7650-2665409 senest fredag den 1. september.
HUSK at skrive ”DAGSKOLEN + elevnavn” i tekstfelt vedr. betaling.

HUSK  FORÆLDREMØDE den 14. september 

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

GOD WEEKEND 

PAKKELISTE TIL RYSTE-SAMMEN-TUR 2017

-

varm trøje
T-shirts
busker, ekstra
shorts
badetøj
undertøj
strømper, sokker
regntøj
vindjakke/overtøj
ekstra fortøj
evt. joggingdragt/fritidsdragt
tandbørste
tandpasta
sæbe
håndklæder
Sovepose
Liggeunderlag/luftmadras el. lign.*
(skal kunne være i en affaldspose)
Sygesikringsbevis!
evt. fiskeudstyr
Slik og sodavand skal du IKKE tage med - vi har søde sager til alle!

* hvis du ønsker at låne af skolen, så husk at skrive det på ”forældrebetalingen”.

I øvrigt…..
Eleverne må ikke medbringe mobiltelefoner på ryste-sammen-turen. Alle lærere
(kontaktlærere) kan naturligvis kontaktes, hvis det bliver nødvendigt. Særlige forhold
omkring den enkelte elev i forhold til turens gennemførelse, bedes gives til
kontaktlæreren snarest muligt. Turen er selvfølgelig rusmiddel- og røgfri (dog særlige
forhold/aftaler omk. rygning, se fredagsbrev).
Tidspunkt: tirsdag den 5. – torsdag den 7. september (inden for normal skoletid)
Adresse: Lyngtoppen, Søndbjerg Strandvej 21, 7790 Thyholm

