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TILBAGEBLIK OG FOKUS
Hjerteligt velkommen tilbage fra ferien. Jeg håber og
ønsker, at alle får et fantastisk lære- og udbytterigt 2020.
Som I er klar over, er det stadig meget vådt og koldt, så
HUSK at få klædt dit barn på, så det passer til vejret.

TEGNEKONKURRENCE
Elevrådet har valgt at starte året 2020 med et nyt og
spændende
projekt
til
alle
elever.
En
TEGNEKONKURRENCE. Konkurrencen starter mandag den
13. januar og slutter mandag den 27. januar kl. 14.00. Der
bliver fundet to vindere, én fra 0.-4. klasse og én fra 5.-9.
klasse. Juryen vil finde vinderne i løbet af uge 5, og de
offentliggøres i uge 6. Juryen består af indskolingslærerne
for 0.-4. klasse og udskolingslærerne for 5.-9. klasse. Der er
selvfølgelig en præmie til begge vindere.

FRIVILLIGHED OG SOCIALT ANSVAR
Skolen prioriterer meget højt de faglige og boglige
færdigheder og gør sit ypperste for at udvikle og tilegne
eleverne nye kompetencer og vidensområder. Men det
ligger i skolens DNA at se den enkelte som et helstøbt
individ, og at den enkelte ikke kun skal tilegne sig faglige og
boglige
kompetencer,
men
også
socialeog
samfundsbevidste færdigheder. Derfor gør skolen og dens
elever meget ud af at hjælpe andre, som er dårligere stillet
og tage ansvar for sig selv og sine omgivelser.
Foruden aktiviteter og udflugter, som har fokus på faglig
læring og udvikling, er det også skolens mål at danne vores
elever til at være gode og ansvarlige samfundsborgere.
Derfor betyder begreber som frivillighed, lighed, solidaritet,
miljø-og social bevidsthed utrolig meget for os. Det er
baggrunden for at der også arrangeres forskellige
aktiviteter og udflugter med dette i fokus.

KOMMENDE AKTIVITETER
EKSKURSIONER

TEST OG PRØVER

I løbet af januar måned skal følgende klasser på
ekskursioner:

9. kl. har øve-prøver i dansk og matematik fra mandag
– onsdag d.20-22. januar. Det betyder, at de har
terminsprøver i de to fag i eksamenslignende
omgivelser og tilstand.

13. jan.
15. jan.
20. jan.

8. kl.
6. kl.
5. kl.

Biograf “I kill giants”
Biograf ”Hacker”
Biograf ”Hacker”

BROBYGNING
SKILLS
Torsdag d. 16. jan. skal vores 8.kl. deltage i SKILLS. Introdag
med SKILLS indeholder tre dele. Den skal give de unge en
generel information om erhvervsuddannelser, den skal
introducere de unge for uddannelsesmiljøet på den
erhvervsskole, som de er inviteret af, og ikke mindst skal de
udfordres og dyste mod andre 8.kl. i SKILLS Stafetten.

Onsdag d.15. januar tager 8. kl. og 9.kl. med deres
klasselærere til brobygning på Københavns Private
Gymnasium.

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

FØLG SALIX
Følg skolen på

eller

Med venlig hilsen
Gökhan Camur, Skoleder

