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Velkommen til skoleåret 2019/20
Først og fremmest vil jeg gerne byde alle forældre, elever
og lærere velkommen til skoleåret 2019/20. Endnu et
spændende år med masser af læring og dannelse i
støbeskeen. Siden sidst er der sket nogle ændringer i
ledelsen, samt i lærerstaben.

NYE LÆRERE
Skolen har desuden før sommerferien sagt farvel til to
lærere, Meltem og Mikail og ønsker dem det bedste i
deres fremtidige karrierer. Vi har i stedet ansat to nye
lærere, Mikael og Gitte, og ønsker dem velkommen til
skolen og ser frem til et godt samarbejde.

NY LEDER
Skolens leder Sami Kücükakin har valgt at sige sin stilling
op pr. 31/7 2019 for at søge nye udfordringer. Til denne
stilling er jeg, Gökhan Camur, blevet ansat pr.1/8 2019.
Hvis jeg kort skal beskrive mig selv, har jeg undervist her
på Salix skole fra da skolen blev grundlagt i 2006 indtil
2011. Dernæst har jeg været med til at oprette et privat
gymnasium, Københavns private gymnasium, og undervist
der i kemi fra 2011-2014. Fra 2014-2019 har jeg været
ansat som pædagogisk leder.

NYT SIDEN SIDST
Salix skole har sagt farvel til 22 dimittender fra 9.kl. i juni
måned og ønsker dem held og lykke med deres
fremtidige uddannelser.
Til gengæld vil vi gerne ønske alle de nye 0.kl. børn og
forældre hjertelig velkommen og ønsker og håber på et
frugtbart og fantastisk samarbejde.

KOMMENDE AKTIVITETER
Lærerne deltager d. 9. august i Fri for mobberi kursus afholdt
af Red Barnet i samarbejde med Mary Fonden. Kurset skal
ruste skolens medarbejdere yderligere mod mobning og
forebygningen af det.
Første skoledag for alle elever i 2.-9.kl. er mandag d.12. august
fra kl.8.30-11.00. Der vil være skolebus. SFO har åbent fra
kl.11.-17.00.
Første skoledag for elever i 0.-1.kl. er tirsdag d.13. august fra
kl.8.30-11.00. Der vil ikke være skolebus og SFO for disse
elever. Skolebussen vil afhente til normal tid kl.14.00 og SFO
er fra kl.14.00-17.00.
Mandag d. 26. august afholder hele indskolingen (0. – 3.kl.) en
fællestur ud af huset for at ryste eleverne sammen og for at
skabe nye relationer uden for de vante rammer.
Fredag d. 23. august er der frist for eleverne i alle klassetrin at
vælge en repræsentant til dette års elevråd.

I uge 35 vil der blive afholdt forældremøder i alle
klassetrin. I vil selvfølgelig blive orienteret nærmere om
tid og dato af klasselærerne.
Salix har som tradition årligt et kræmmermarked siden
2013. Dette var en ide som elevrådet kom med. Hvert år
holdes dette arrangement hvor elever sælger mad,
kager, ting og sager som de selv har tilberedt og gjort
klar. Endvidere er der forskellige boder og aktiviteter for
både store og små. I år bliver kræmmermarkedet
afholdt på skolen d. 31. august. I vil selvfølgelig blive
orienteret yderligere af klasselærerne i de kommende
uger.

KONTAKT OS
I kan altid kontakte skolen på tlf. 36 176 176 eller på
info@salixskole.dk.

Med venlig hilsen
Gökhan Camur, Skoleder

Husk kræmmermarked d.31.8 2019. Vi glæder os til at møde alle vores elever og forældre til dette dejlige arrangement.

