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UGEN DER GIK
Sundt og lækkert
I mandags bestod frokostholdet af kun to elever og det
er jo ikke alverden. Morten lagde ud med at annoncere,
at han havde siddet og skåret græskar til sent søndag
aften, for at samle så mange kerner som muligt. Han ville
gerne lave krydrede græskarkerner ristet i ovnen, som
tilbehør til frokosten. Uhm, dem kan vi godt li’….. og
selvfølgelig skulle Morten have lov til det. Tascha fik her
efter også en mulighed for at lave noget ekstra lækkert,
nemlig nogle sunde frugtkugler af hakket abrikos,
tranebær, dadler, kokos og kokosfedt. Dejligt, når vi en
gang i mellem får mulighed for at lave noget helt andet
og ikke mindst noget lækkert. Efter frokosten gik Tascha
og Morten en runde i huset med smagsprøverne - måske
skulle vi have varslet, at det ikke var havregrynskugler…..
Ud i det blå med MBT holdet
Hver mandag og fredag kører vi afsted med skolens trailer læsset med MBT cykler. Det
giver eleverne et godt kendskab til de mange seje MBT spor der er i vores kommune. Ofte
ligger de super naturskønt. Eleverne lærer om udholdenhed, koncentration og gradvist
erfarer de, at de kan klare udfordringer, de før ikke kunne. Naturligvis er det også centralt
at holde cyklerne rene, holde kæderne smurte og uden mad og drikke, duer helten ikke.

Tegneholdet ud i horisonten
Tegneholdet gik ud i det gode vejr i onsdags og tegnede landskaber. Men hvor er
horisonten, når man nu lige har brug for den? :-)

UGEN DER KOMMER
Motionsdag
På fredag den 12. oktober er der, som bekendt, motionsdag. Det gælder ikke bare
Dagskolen, men jo også stort set alle andre folkeskoler i Danmark. Også mange friskoler
er med. På Dagskolen har vi lavet et program for dagen, der giver mulighed for både
bevægelse, leg, sjov, samarbejde, hyggestunder, sved på panden, mad og drikke – og
ikke mindst et godt fællesskab. Dagen afsluttes med at vi ønsker hinanden GOD
EFTERÅRSFERIE! Fredagsbrevet i næste uge vil bestå af en billedreportage fra dagen. Vi
lægger også løbende film og billeder op på vores facebookside.
Elevnyt
Julie Henriksen (10. kl.) har ansøgt og fået job! Hun vil gerne prøve kræfter med en stilling
som butiksmedhjælper og har fået ansættelse i DagliBrugsen i Borris. Tillykke til Julie og
held og lykke med job og fremtid!
Der er en ny elev på vej til Dagskolen – nemlig Felix Nørmark – der kommer fra
Ringkøbing. Han starter med et par skoledage i uge 41 og skal gå i 7. klasse. Hans
kontaktlærer bliver Claus Bülow. Vi glæder os til at tage imod Felix – og håber I alle er
med til at give ham en god start!
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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