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TILBAGEBLIK OG FOKUS
OPTAGELSESPRØVER

PLANT ET TRÆ - KLIMATRÆ

Skolen har i januar måned indkaldt kommende 0. klasses
elever, samt deres forældre til optagelsesprøve til næste
skoleår. Interessen er enorm og det har betydet, at der
indtil videre, har været indkaldt i to omgange, hvor vi har
optaget 11 elever.

Elevrådet vil informere jer om vores næste projekt.

I løbet af februar måned vil flere blive indkaldt, så vi når
op på alt 16 elever. Skolen optager sine kommende elever
ved først at prioritere søskendepar, dernæst en jævn
fordeling af kønnene og til sidst en jævn fordeling af
etnicitet.
Foruden den kommende 0. kl., er der også stor interesse i
optagelse på de andre klassetrin. Derfor vil vi i løbet af
februar og marts måned indkalde til optagelsesprøver og
evt. optage elever i vores nuværende 0., 1., 2., 3. og 4. kl.

Vi vil gerne plante et klimatræ for hver elev på Salix skole
og pengene skal komme fra kagesalget. Det koster 20 kr.
pr. træ. Mon ikke vi kan nå at tjene pengene til foråret?
Men hvorfor lige klimatræer? Vores planet er desværre
ramt af klimaforandringer og globalopvarmning, bl.a. fordi
vi overforbruger og udleder for meget CO2. Træer optager
CO2 og danner det om til ilt. Det siges, at bare ét træ kan
optage op til 5 tons CO2 igennem sin levetid, og den
gennemsnitlige dansker udleder 17 tons CO2 om året. Vi
ønsker at gøre en forskel, og derfor har vi valgt at plante
træer som vores næste projekt.
Vi takker alle forældre og elever, der har været med til at
bage og sælge kager.

KOMMENDE AKTIVITETER
EKSKURSIONER

TEGNEKONKURRENCE

I løbet af februar måned skal følgende klasser på
ekskursioner:

Tegnekonkurrencen er nu slut og eleverne har vist
meget stor interesse, og vi har modtaget et hav af
fantastiske tegninger. I løbet af uge 6 vil vinderne
blive offentliggjort og samtidig vil der være en
udstilling af alle tegningerne på skolen.

3. feb.
19. feb.
26. feb.
26. feb.

6. kl.
9.kl.
5. kl.
3. kl.

Biograf ”I kill giants”
Biograf ”Run boy run” Salaam film
Biograf “I kill giants”
Biograf ”Mary og troldkvindens blomst”

PRAKTIK
INFOMØDE 4.kl.
På tirsdag d. 4. feb. bliver der afholdt et informationsmøde
for forældrene i 4.kl. med henblik på den kommende
lejrskole. Mødet vil forløbe i 4.kl. klasselokale fra kl.16.3017.00.

I uge 9 vil 8. kl. være ude af huset, da de vil være på
praktik. Vi håber, at de finder nogle gode
praktikpladser.

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, Skoleleder

HUSK AT SKOLEN HOLDER LUKKET I UGE 7 PGA VINTERFERIEN

