31. august 2018

Nyhedsbrev august
Velkommen tilbage
Efter en varm sommerferie er vi klar til et nyt
friskt skoleår.

Den nye cykelbane

siger

”Godmorgen

læ-

rer” (med håndtryk)

-

Skolebestyrelsen
Den nyvalgte skolebestyrelse er blevet konstitueret med Johnnie
Bruus Rasmussen som

I år vil vi fortsat have

låses inde og udleveres

fokus på elevernes triv-

efter den sidste lektion

sel og læring. Vi vil især

med: ”Farvel lærer, ”God

fokusere på at dygtiggø-

dag mobil.” Samtidig har

re os, så vi tilgodeser

vi sikret, at der er indkøbt

Det er en yderst enga-

alle elever, herunder de

forskellige spil og legeak-

geret bestyrelse, der har

mange af vores elever,

tiviteter, så ingen behø-

fokuspunkter som; for-

der

læsevanske-

ver, at kede sig. Vi er

ældreengagement og

ligheder, da det at kunne

kommet godt fra start og

”den gode skole” på

læse, danner grundlaget

kan allerede mærke, at

dagsordenen. Vi glæder

for langt de fleste øvrige

der er mere ro på elever-

os til samarbejdet.

fag.

ne. Det bliver spændende

Affaldssortering

60 års fødselsdag

at se, hvad evalueringen

har

viser efter et halvt år.

formand og Sidsel Mahler Hejlsvig som næstformand.

Dalmose Skole er, som
man kunne læse i Sjæl-

Dalmose Skole fejre 60

Nye elever

landske, testskole. Vi er

års fødselsdag. Det blev

Vi siger velkommen til

alle i gang med at lære,

en

Malik 8.A og Oliver 4.A.

hvad det forskellige af-

dejlig

dag,

med;

sang, kage, indvielse af
vores nye flotte cykelba-

Facebook

fald er – og hvor det skal
hen. Vi har fået sat

ne samt frikvarterslege

Vores facebookside bug-

’miljøstationer’ op til sor-

gennem de seneste 6

ner med filmklip og fotos,

teringen, her samles alt

årtier. Tak til alle jer, der

der giver et godt indblik i

klassens affald af dukse-

havde mulighed for at

de mange aktiviteter, der

ne/miljøteamene.

komme og dele dagen

foregår på Dalmose Sko-

TV2øst har været og

sammen med os.

le, så hermed en opfor-

filme, vi giver besked,

dring til at besøge siden

når det udsendes.

Mobilfri skole

Miljøstation på Mellemtrinnet

elever, i første lektion,

”Farvel mobil ” Mobilerne

Den 28. august kunne

Fødselsdagskage

Vi har derfor aftalt, at alle

og gerne like og dele, så

Som jeg skrev i nyheds-

de god historier spreder

brevet i juni, er Dalmose

sig :-)

Skole fra august blevet
mobilfri skole.

Med venlig hilsen
Tina Ellekjær

