31. marts 2019

Nyhedsbrev marts

Billedkunstens dag
Så blev det tid til Billedkunstens Dag, hvor alle
elever på Dalmose Sko-

”Hver fugl må synge
med sit næb”

Dalmose By - I år med et

lemtrinnet og i Udskolin-

særligt fokus på cigaret-

gen, vil det være muligt at

skod. 4A holdt, inden vi

booke klassesæt.

begav os ud i naturen, et

På

flot oplæg om al den ska-

le skulle lave en fugl.

Tal ordentligt

Efter en fin fernisering,

”Tal ordentligt” kampag-

bl.a. at mikroplasten fra

hvor der blev serveret

nen er nu afsluttet. I det

filtrene nemt ender i ver-

godt med juice, bugner

daglige mærker vi det

denshavene og dermed i

skolebiblioteket nu med

ved, at der bliver bandet

havdyrene. Det er ikke

knap 200 forskellige fug-

mindre, at eleverne er

så godt...

le, så kig forbi næste

høfligere

gang I er på skolen - Det

holder de døre for såvel

er blevet så fint!

lærerne som for hinan-

for

de, cigaretskoddene gør,

eksempel

den, siger ”Godmorgen”,

IT lokale

”Jeg vil gerne bede om”

Som tidligere beskrevet,

Tak i lige måde mv. Det

har alle elever i udsko-

gør alle i bedre humør og

lingen mulighed for at

øger trivslen.

låne en bærbar PC.
Affaldsindsamling

Mel-

sommerferien.

Vi vil fortsat have fokus

I alt fik vi på den ene
time samlet 6.245 cigaretskod op. Den klasse
der havde samlet flest
skod var 6A med hele
1.672 stk. Flot arbejdet!
Tak til Brugsen for lækre
kager og gode præmier.

Det betyder til gengæld,

på, hvordan vi behandler

at de ikke bruger deres

hinanden og gribe ind, så

IT lokale og de tilhøren-

snart vi hører, at det ikke

de computere.

er tilfældet.

Vi har derfor valgt at

Vi vil derfor også opfordre

Tilbage er blot at ønske

flytte IT lokalet ned i Ho-

jer forældre til fortsat at

jer alle en god Påske!

vedskolen, så primært

have fokus på, hvad der

Mellemtrinnet

let

bliver sagt og skrevet ele-

adgang til computere, da

verne imellem ikke mindst

iPaden viser svagheder i

på de sociale medier.

har

forhold til brug af Word,
XL mv.
Det betyder samtidig, at
det kun er Indskolingseleverne, der får tilbudt
iPad til hjemlån efter

Affaldsindsamling
Affaldsindsamlingen 2019
var et hit! Vi havde vejret
med os og eleverne fik på
en time samlet afsindigt
meget affald sammen fra

Nye elever
Velkommen til Sasha 2.A

Med venlig hilsen
Tina Ellekjær
Skoleleder

