19. december 2018

Nyhedsbrev december

Luciaoptog
Det er den 13. december.
Det betyder igen i år, at
forældre, elever og lærere
spændte lytter efter Luciasangen. Et meget smukt
Luciaoptog med 4.a

syn. 4.a gjorde det så flot
og havde mere at byde på i
form af skønne julesange.
Måtte fælde en lille tåre

så venlige at sponsere halvdelen af transporten.

Et år, hvor vi fortsat mær-

Her efter er der, traditionen

ker

tro fælles arrangement for

en nyvalgt og meget enga-

hele skolen i hallen, med

geret skolebestyrelse og

volleykamp,

og

elever der trives, udvikler

underholdning. Alle møder

sig fagligt og socialt og er

fra 7.35—12.30.

stolte af deres skole.

risengrød

Året, der gik

forældreopbakningen,

Endnu et år, hvor vi har
fået meget ros for elever-

under ”Nu tændes tusind

Endnu et kalenderår er gå-

nes opførsel af de, der har

julelys. Et kæmpe tak til 4.a

et.

besøgt os, det være sig;

og Birgitte for en skøn oplevelse!

Et år, hvor vi fortsat mærker, at det er de mange gode historier, der igen præger

Lærersituation

omtalen af Dalmose Skole.

Vi siger pøj, pøj til Anne

Et år med fine trivselsmålin-

Mette, og glæder os til hun

ger for både elever og med-

vender tilbage efter bars-

arbejdere, flotte læseresul-

len. Samtidig siger vi vel-

tater og øget fokus på dys-

kommen tilbage til Camilla,

leksi, hvilket kan aflæses i

der vender tilbage fra bar-

form af højere karakterer.

sel efter juleferien.

gæstelærere,

musikere

med videre, men også når
vi har været uden for skolen; på lejrskole, ekskursioner, eller i praktik. Det varmer!!!
Et år med mange skønne
samarbejdspartnere;

Dal-

mose Daginstitution, Dalmose Gruppen, Dalmose
Hallen, Dagplejen,

Daglig

Et år med 60 års jubilæum,

Også et stort velkommen til

Brugsen samt serviceper-

ny cykelbane, affaldssorte-

Maiken og Katrine.

sonalet fra Kommunal ejen-

ring for ikke af forglemme

dom .

Endelig ser vi frem til, at

mobilfri skole.

Martin kommer tilbage den

Et år med dejlige traditioner

3. januar.

som; turneringer i hallen,

Juleafslutning
Igen i år har vi valgt at gå i

Glædelig jul

ekstra lærer.

kirke den sidste dag før
juleferien. Vi drager til Gimlinge Kirke i bus, da menighedsrådet igen har været

Glædelig jul

Spil Dansk, fastelavn og

Vi takker for det gode sam-

meget mere.

arbejde, og ønsker jer alle

Et år med fagligt løft og
”Løkkelotteri,” som, indtil nu,
bl.a. har betydet; indkøb af
bærbare Pc'er til hele udskolingen, nyt matematiksystem, samt ansættelse af en

en glædelig jul og et godt
nytår .
Med venlig hilsen
Tina Ellekjær
Skoleleder

