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UGEN DER GIK
Man kan få lov til meget i Dagskolen
I sidste uge fik vi en forespørgsel her i Dagskolen, som vi må sige, vi aldrig har fået før.
To elever kom og spurgte om de måtte få lov til at blive lidt længere en dag og gøre rent
i Dagskolens køkken. Jow, I læste rigtigt og den skulle vi da også lige tygge lidt på, for
det har vi da godt nok aldrig prøvet før. Men selvfølgelig sagde vi ”JA, DET MÅ I DA MEGET
GERNE” - for det siger man da ikke NEJ til. De to meget insisterende elever er Morten og
Louise, og de kan her neden for ses i aktion i køkkenet. Sjældent har der været så fint og
rent i vores alle sammens køkken. Tusind tak for jeres indsats - I er fantastiske :)

Skal vi ikke have kage med?

I sidste fredagsbrev sendte vi et ønske afsted ud til jer
forældre om at hjælpe os med morgenboller og kage til
ryste-sammen-turen.
Vi har endnu ikke fået nogle tilsagn fra nogen, der kunne
tænke sig at bage til os… Men vi lever stadig i håbet, for
vi vil godt nok gerne have noget kage til vores
hyggestunder og nogle boller til vores morgenmad. Er der
ikke lige nogen derude, der kunne tænke sig at hjælpe
os...? Giv besked senest mandag

Bestilling af idrætstøj og idræt frem til efterårsferien
Idræt indtil efterårsferien kommer til at foregå, som vi har gjort det før sommerferien efter
“meld-dig-på”-princippet. Eleverne kan vælge mellem en god lang gåtur, en løbetur, golf
eller en tur på mountainbike. Eleverne vælger torsdag, senest til frokost, hvilken aktivitet,
de gerne vil – og valget er bindende. Derfor vil det være en god ide, at tage tøj med efter
vejret.
Dagskolen har et frivilligt tilbud om at kunne købe et lækkert fritidssæt m. logo og eget
navn. Ikke fordi vi altid skal være ens påklædt, men fordi det er en stor fordel, at man på
skolen altid har det som aktiv beklædning. Vi skifter (højst sandsynligt) leverandør og vil
fremover satse på fritidssæt fra Adidas. Eleverne får en bestillingsseddel med hjem, som
returneres hurtigst muligt. Prisen er endnu ikke helt fastlagt, men vil blive mellem 300 og
400 kr. pr. sæt.

Kajakholdet

På vores onsdagskajakhold er der store smil, meget grin og
meget vådt tøj. Vi er nu blevet rigtig gode til at styre
kajakkerne. Vi kan både paddle, skodde og vende, så kajakken
kan stoppes med få tag, eller vi kan dreje om os selv på kun to
tag.
I onsdags stod den derfor på balancetræning og makkerredninger. Hold nu op hvor vi kæmpede med at komme op i
kajakkerne uden at vippe hinanden i, og da vi kunne det i to
kajakker, så tog Lærke og Theresa udfordringen et nyt step op:
to mand i en kajak, vippe i og så hjælpe hinanden op igen – vi
kan godt afsløre, at hver gang det lige var ved at lykkedes,
måtte de en tur i søen igen – godt kæmpet piger.
Vi glæder os meget til ryste-sammen turen, hvor kajakkerne
kommer med, så mange flere kan få en sjov oplevelse med siton-top kajakkerne.

HUSK-HUSK- HUSK - reminder for UNO-hold
På mandag tager vi igen på tur, medbring derfor tøj efter vejret.
Udelivsholdet har styr på økser og dolke
Onsdag i næste uge drager dagskolen jo afsted mod Lyngtoppen og vores rystesammen
tur. Udelivs holdet har fået til opgave at tjekke den store kasse med julepynt... øhhh nej
den store kasse med økse, dolke og andet godt. Vores grej skal jo være klar og i orden,
så sløve knive og økser som mister hovederne skal fikses, så der er styr på det. Teltene
skal også kigges efter for evt. manglende snore og pløkker. Udelivs holdet som består af
Alex, Martin og Michael T. har jo mulighed for at sove under åben himmel den 1. nat på
ryste sammenturen, og hvis det bliver til noget så kommer der selvfølgelig billeder i næste
fredags brev.

Skolekort udleveret
Der er udleveret såkaldte skolekort fra Midttrafik til alle elever. Disse kan anvendes til såvel
befordring til og fra skole, men også i fritiden - for eksempel til ungdomsskole og klub og i weekenden giver de adgang til GRATIS buskørsel indenfor Ringkøbing-Skjern
Kommune. Dagskolens elever kan også f.eks. benytte kortet i forbindelse med aftalt
erhvervspraktik og brobygning. Pas godt på kortene! Opbevar dem, der hvor vi ellers
gemmer dine vigtige kort (sundhedskort, hævekort m.v.).
Spørgsmål vedr. skolekortet kan rettes til Ungdomsskolens kontor på tlf. 99741820.
Ungdomsklubberne åbner mandag den 3. september
Mange af Dagskolens elever er også flittige brugere af både
undervisningshold i ungdomsskolen (for eksempel motorlære) og
andre kommer rigtigt ofte i vores ungdomsklubber i Hvide Sande,
Ringkøbing, Skjern eller Opsund. Deltagelse på undervisningshold
er gratis, mens medlemskab af klubben koster 200 kr. – og giver
samtidig ubegrænset gratis adgang til StreetParken i Skjern. Læs
mere på www.riskus.dk. Tilmelding til klubben foregår stadig på
gammeldaws manér på tilmeldingsseddel. Holdtilmelding sker
udelukkende på hjemmesiden med eleven UNI-login.
Har I spørgsmål eller særlige ønsker, så kontakt Allan 51715140
eller John 40286052
Udfordringer, oplevelser, fællesskab 

Vi ser alle frem til 3 dejlige dage på Lyngtoppen ved Søndbjerg Strand i næste uge. Mange
har prøvet det før – mens det for andre er første gang. Det kan give både forventninger
og sommerfugle i maven – og det har vi både taget højde for og fuld forståelse for. På
billedet ses en situation fra en tidligere ryste-sammen-tur, hvor elever holvis på
selvbyggede tømmerflåder skulle sejle ud og hente deres frokost i en båd lidt ude fra
stranden. Vejrudsigten er ganske fin med herligt tørt opholdsvejr og temperaturer døgnet
rundt omkring 15-16-17 grader. Måske en lille byge fredag formiddag – men da er vi jo så
småt på vej hjem.
HUSK at…
… ringe ved sygdom/fravær: giv besked til kontaktlæreren eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820 ml. kl.
7.30 og 8.00
… ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes så vidt muligt aftalt UDENFOR skoletid
… Dagskolen har tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor). John Jensen 40286052
… lærerne kan ikke kontaktes i undervisningstiden kl. 8.15-13.45. Send evt. en sms eller læg en besked, så
ringer de tilbage
… klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt – og se opdateringer på vores FaceBook side 
… Ungdomsskolen og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område
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