19. december 2018

Nyhedsbrev januar

Vær en vens solskin i
dag.

Godt Nytår

Fravær

Bærbare computere

Vi ønsker jer alle et rigtig

Vi vil meget gerne have,

Nu har 7.A også fået skif-

godt nytår, som vi jo al-

at I, så vidt muligt, giver

tet iPad ud med bærbare

lerede har taget godt hul

klasselæreren

besked

computere. Det betyder,

på. Torsdag den 31. ja-

om morgenen, når jeres

at alle elever i Udskolin-

nuar har jeg sidste dag

barn er fraværende. Vi

gen nu har en bærbar

som leder på Slagelse

fører protokol for hver

PC, hvilket er langt mere

Musikskole, og er derfor

lektion, og det tager tid for

anvendeligt i forhold til

tilbage på fuld tid på

lærerne efterfølgende at

de krav der stilles her.

Dalmose

rette fra ulovligt til lovligt

Skole.

Det

glæder jeg mig meget til!

fravær.
Skolefest

Bærbar til alle elever i
udskolingen.

Projektopgave

Som altid starter vi det

Hele udskolingen har haft

bestyrelsen og ledelsen

nye år med en ”Tal or-

travlt med at skrive pro-

med klasserådsmedlem-

dentligt” kampagne. Det

jektopgaver i sidste uge

merne for at planlægge

handler både om det vi

og med fremlæggelse i

årets Skolefest den 23.

siger med ord, og det vi

mandags. Der har været

maj. Hvis I har gode ide-

siger med vores krops-

rigtig mange flotte frem-

er, er I velkomne til at

spog. Det vi siger ansigt

læggelser, ikke mindst i

kontakte klassens klas-

til ansigt samt via diver-

9.A, hvor

resultaterne

serødder, så tager de

se medier. Hver uge får

kommer på afgangsbevi-

inputtene med på mødet.

elever og medarbejdere

set. Samlet leverede ele-

en uge opgave. Denne

verne et gennemsnit på

uges opgave er; hver

7,5. Tillykke med det, hå-

Med venlig hilsen

dag, at gøre tre gode

ber, at det går lige så flot

Tina Ellekjær

ting for tre andre på sko-

til resten af prøverne, der

len. Sammenlagt vil det

begynder i maj!

svare til ca. 3000 rare
oplevelser, når vi går på
Husk at kontakte
skolen 1. fraværsdag.

Den 19. februar mødes

Tal ordentligt

weekend på fredag.

repræsentanter fra skole-

Skoleleder

