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TILBAGEBLIK OG FOKUS
Så er det endelig blevet december, og vi er nået til vejs
ende i dette kalenderår og faktisk dette årti. Efteråret har
været en våd sæson, faktisk så har 2019 været det vådeste
år registreret. Nu er det så officielt blevet vinter, og snart
møder vi kulden og frosten. Derfor er det essentielt, at I
som forældre husker at klæde jeres børn rigtigt på og
sørger for, at de har ekstra sæt tøj på skolen.

MATEMATIKFESSOR
Skolen abonnerer på en matematikportal kaldt
matematikfessor.dk. Det er forskelligt, hvordan de
forskellige lærere benytter denne portal i deres
planlægning og deres undervisning. Dog er det muligt at
benytte denne portal uafhængigt af lærerne. Man skal
blot logge ind med sin Uni-login og kan derefter bruge
indholdet af portalen til at forbedre sine matematiske
færdigheder, træne forskellige opgaver eller træne sig til
eksamen.

KAGESALG
Skolens elevråd har startet et initiativ, hvor der hver
fredag sælges kage til fordel for andre mennesker i dette
samfund. Kagesalget går rigtig godt, og vi takker for
forældrenes kæmpe indsats og opbakning. Jeg skal blot
nævne at elevrådet har ændret modtageren af kagesalget
fra Red barnet til Mødrehjælpen.dk. Helt specifikt går
indtægterne til Mødrehjælpens julehjælp, en pulje
økonomisk trængte børnefamilier kan søge.

RESTUDY
En anden portal som elever har muligheden for at benytte
til at forbedre deres kompetencer og færdigheder, kaldes
restudy.dk. Her har man mulighed for at se små videoer
med kompetente faglærere, som kan være en stor hjælp
til forskellige fagområder i alle fag fra 4.-9.kl. helt gratis.
Det opfordres på det stærkeste, at man benytter sig af
denne tjeneste.

KOMMENDE AKTIVITETER
EKSKURSIONER

PROJEKTUGE

I løbet af december måned skal følgende klasser på
ekskursioner:

9.kl. har ihærdigt arbejdet med deres projekter i en
hel uge og skal om mandagen og tirsdagen i uge 49
gøre klar til deres fremlæggelser. Hvis man er i en toeller tremandsgruppe skal fremlæggelsen vare i 40
minutter, men er man alene skal den vare i 20 min. Vi
ønsker alle elever held og lykke med deres
fremlæggelser.

4. dec.
6. dec.
19. dec.

3. kl.
3. kl.
2. kl.

Biograf “Den store stygge ræv”
Fællesspisning på skolen
Skolebesøg i FN-byen

JULEFERIE
Sidste skoledag før ferien er fredag d. 20. dec. Dagen slutter
kl. 12.00, hvor skolebussen står klar. Til dem der er i SFO, er
der åbent til kl.16.30.

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

FØLG SALIX
Med venlig hilsen
Følg skolen på

eller

Gökhan Camur, Skoleder
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