30. april 2019

Nyhedsbrev april

Planlægning af næste

selvfølgelig med, at alle

9. klasse vandt både

skoleår

deltager. Det endelige

hos drengene og piger-

program kommer sna-

ne i 7., 8. og 9. klasse-

rest.

gruppen. Høj stemning

Ifølge den tids– og procesplan, der blevet lagt

og slutdans fra 9. klas-

og vedtaget i skolebestyrelsen, burde vi være i fuld gang med fagfordelingen.
Floorballturnering

Tillykke til ”Bobskierne”

Vi

har

se :-) Tak for en dejlig
Borgturnering
Endnu

en

dag!
vellykket

imidlertid valgt at af-

Borgturnering

vente folketingets afgø-

hus! En super dag i hal-

relse i forhold til vedta-

len med dejlig stemning

gelse af

og masser af fairplay

Den 6. maj begynder

folkeskolen den 2. maj.

eleverne imellem.

folkeskolens

Det kan betyde en lille

I år løb Flakkebjergs "My

forsinkelse, men vi sat-

Little Pony" med drenge-

ser på, at skemaerne

pokalen, mens Dalmo-

når at blive klar, så de

ses "Bobskierne" vandt

kan komme på Intra

pigepokalen

inden eleverne går på

spændende finale.

justeringer af

er

efter

i

en

Tillykke konfirmander

skriftlig

9.a

med

fremstilling

i

dansk. Den 20. juni
afsluttes

med

dansk

mundtlig.

Vi

ønsker

vores unge elever held

Den 11. april løb årets
floorballturnering

lefest.

stablen. Dalmose vandt

Ud over diverse boder,

både drenge- og pige-

vil der som altid være

gruppen i 6. klasse over

skolekomedie og disko-

Flakkebjerg. Det blev en

tek.

dramakamp hos drenge-

men med jer, og regner

for

sig som fortjent!

Den 23. maj er der sko-

et brag af en fest sam-

prøver

afgangs-

fingre for, at de klarer
Floorballturnering

Vi glæder os til at holde

gangsprøver

og lykke og krydser

sommerferie.

Skolefest

Folkeskolens af-

af

ne, der kæmpede fanta-

Konfirmation
Tillykke til vores mange
konfirmander. Vi håber,
at I havde en rigtig dejlig dag. Vi ved, hvor
spændte I har været :-)

stisk.
Med venlig hilsen
Tina Ellekjær
Skoleleder

