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Rørene historie
Da vi gik på juleferie den 20/12-17, blev vores vandmåler
aflæst. På et kontrolbesøg den 26/12-17, viste vandmåleren et
forbrug på 13.000 liter vand, uden der havde været nogle på
skolen. Så startede eftersøgningen efter utætheden og her
havde vi besøg af et firma, som kan spore med forskellige typer
gas og lytteudstyr. De var på besøg 3 gange, men måtte til sidst
smide håndklædet i ringen. Så gik vi selv i gang med
udelukkelse metoden, hvor vi koblede dele af skolen fra
rørsystemet. Resultatet af dette arbejde gjorde, at vi havnede
ude i vores terrasse område med belægningssten mellem metal
og træværkstedet. Der blev bestilt en minigraver og i løbet af
en dags tid var bruddet fundet. Så nu er vores vandmåler ikke
på overarbejde mere, men fundet sit normale forbrug igen.
Vand –Sport –Styrke
Vejret har været helt forrygende og har derfor givet vores projektforløb de bedste
betingelser. Vi har lavet en aftale med sejlsportscenteret i Bork Havn om, at vi lægger
mange af vores oplevelser med SUP samt stor SUP til 7-8 personer og Windsurf i de
perfekte rammer der. I sidste uge havde vi to helt perfekte dag i Bork Havn, hvor vi også
lærte meget om vind og vejr. For hvorfor er det f.eks. at man kan sejle imod vinden?

Projektet kører bare der-ud-af….
Alle er kommet godt i gang med projektopgaverne og der breder sig en vis begejstring
over at se tingene tage form. Det er rart at vide, hvad man skal hver dag: skoletime med
projektmappe og ekstra dansk- og matematikopgaver. Skoletime og værkstedstime med
det samme hold, og den samme lærer. Det giver overblik og arbejdsro og ikke mindst
mening med tingene. Projekt kræver max. motivation 
Kreativ - malerpiger og sypiger
I kreativ spænder vi vidt i årets projektopgaver. Theresa og Caroline har valgt at male
billeder i forskellige genre, og Louise og Julie udfordrer sig selv med opgaver i syning.

Louise får eksperthjælp fra Julie Munk, der er uddannet designer og ekspert i at tilpasse
mønstre, så det kan næsten ikke blive bedre. Engang i mellem besøger Louise også
malerværkstedet og laver billeder lige som Theresa og Caroline. I forrige uge var Theresa
og Caroline en tur i Vemb for at besøge Lilian, der er har sit eget maler- og kreativ
værksted. Her blev de boosted i veje til det abstrakte maleri, teknikker og metoder. De
skulle prøve at slippe kontrol-genet og lade sanser og impulsivitet styre arbejdet med
deres billeder. Det lyder måske nemt, men det var faktisk lidt svært. Det blev til flotte
billeder og vi havde en fantastisk og lærerig dag.

MDP Ridetur blev aflyst
En længe planlagt ridetur blev aflyst i sidste øjeblik. En håndfuld elever have meldt sig
og turen skulle gå til Mølgaard Ridecenter ved Lemvig. Desværre blev vi kontaktet få dage
før med en melding om at stalden var ramt af kværke og lukket på grund af karantæne.
Æv bæv, men værst for de stakkels heste. Håber de kommer godt igennem syge forløbet
og bliver helt raske igen.
10. kl. samtaler
Vores kommende 10 klasses elever har i dag været til en snak om, hvad 10. klasse er og
kan være i Dagskolen. Hvad skal det ekstra skoleår bruges til? Hvilke fag, værksteder og
områder i øvrigt vil eleven gerne være bedre til og have mere af? Er der mon allerede nu
ønsker og drømme for fremtiden eller skal man netop ud og finde ud af, hvad dette kunne
være? Om bare et par måneder skal vi igen mødes til en snak og så går det løs. Vi glæder
os til at høre om I i løbet af ferien kommer på nogle gode ideer I gerne vi afprøve i jeres
10. klasse.
Hyggeaften
Dagskolens forældreråd har, som tidligere udmeldt, planer om en hyggeaften for elever,
forældre og lærere fredag den 8. juni 2018, kl. 18-21 (præcis tidspunkt senere).
Programmet vil indeholde fællesspisning med noget ”sammenskuds-gilde” og derefter
forskellige muligheder og leg, sjov, hygge og snak. Tilmeldingsseddel vil blive uddelt
snarest, men sæt allerede nu et STORT X i kalenderen. Bemærk at arrangementet ikke
er for søskende/andre.

Invitation til sommerfest
Dagskolens sommerfest, som er en blanding af dimission og projektudstilling, afvikles
torsdag den 28. juni. Der udsendes indbydelse sammen med fredagsbrevet den 29. maj,
men allerede nu kan vi fortælle, at der er lidt ændringer i forhold til tidligere år.
Kl. 16.30-17.15: dimission (gymnastiksalen) for elever, forældre, medarbejdere
Kl. 17.15-18.30: projektudstilling samt besøg i ”Svends Pandekagevogn”  for elevernes
øvrige familie samt andre af skolen indbudte samarbejdspartnere.
På denne måde bliver der flere besøgende rundt til projektudstillingerne - og det er altid
festligt, at have mange gæster - og vi har fået meldinger om, at rigtigt mange gerne vil
medinvitere søskende, bedsteforældre eller anden familie.
Tider for samtaler i uge 22 - vedlagt
Husk fridag den 4. (ekstra fridag pga. skitur) og 5. juni (Grundlovsdag)
HUSK at…
… ringe/sms ved sygdom/fravær ml. kl. 8.00 og 8.30 (kontaktlærer)
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. nr. 9974 1834 (omstilling), kontoret kan også kontaktes på 9974 1820
(sekretærerne)
… se vores opslag og billeder på vores facebook side 
… aflevere din mobiltelefon hver morgen. Udleveres igen kl. 13.40.
… HUSK! Ungdomsskolen, og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område
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