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7.tbl - 7. janúar 2022 - fréttabréf grunnskólahluta

Gleðilegt nýtt ár
Kæru foreldrar og aðrir velunnarar Dalskóla.
Við óskum ykkur gleðilegs og farsæls nýs árs,
með þökkum fyrir liðið ár.
 
Þegar horft er til haustmánaðanna þá vorum við einkar lánsöm hvað
varðar veiruna skæðu. Hún kom hér við öðru hvoru en ruddi engu um koll. Hún hefur, eins og allir vita,
ekki sungið sitt síðasta. Þessa dagana er hún að sækja í sig veðrið hjá okkur og allmörg Dalskólabörn
smituð eða í sóttkví. Þessi fyrsta vika einkenndist því af smitrakningum.
 
Námsmenning í skólanum er öll að dafna og erum við ánægð með þá leið sem skólinn okkar er að
sigla.
 
Það er mikil lyftistöng að vera komin með sundlaug í bakgarðinn og bókasafn.
 
Frá vori og fram að deginum í dag hafa 47 nemendur bæst við nemendahópinn og þá er fyrsti bekkur
ekki talinn með.
Hver�ð okkar er að stækka og það er vikulega sem nýir nemendur bætast í hópinn.

Bólusetningar 12. janúar og skólahald
Á miðvikudag í næstu viku þann 12. janúar fara fram bólusetningar í 1.-6. bekk í Laugardalshöll.
Heilsugæslan sendir út allar upplýsingar varðandi fyrirkomulagið og tímasetningar.
 
Kennsla verður samkvæmt stundatö�u til klukkan 11:00 fyrir nemendur í 1.-6. bekk.
Skólahald verður allan daginn fyrir 7.-10. bekk
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Sundlaugin
Það hefur birst mikið y�r
íþróttakennurum og
nemendum að vera komin
heim í sund. Þetta léttir eina
rútuferð á viku fyrir hvern
nemanda. Myndin er af
kampakátum
sundkennurum, þó ekkert
þeirra búi við mikið skegg
eins og er. (kampur=skegg.)

Bókasafnið
Bókasafnið fyrir nemendur
er ekki tilbúið nógsamlega,
þau geta þó sótt sér bækur.
Verið er að leita að
starfsmanni í
skólasafnshlutann til að
sinna nemendum og
kennurum, en sá
starfsmaður verður
starfsmaður safnsins.

Þetta smá kemur
Við fengum fallega sterka
setbekki á útisvæðið við
innganginn sunnan megin
við skólan og auk þess voru
bekkir settir við
heimilisfræðistofuna
utandyra.
Okkur hlakkar til að gera
kennslugarðinn ofan á
Móanum (leikskólahluti 4ra-
5 ára) tilbúinn - en það er í
vinnslu með
landslagsarkitekt

Covid og ferðalög
Við hvetjum forsjáraðila að halda börnum á leik- og grunnskólaaldri
heima þann tíma sem sóttkví varir og beðið er eftir niðurstöðu úr
sýnatöku foreldra/forráðamanna. Eins væri gott ef hægt er að börn fari í
hraðpróf eða PCR próf áður en þau mæta í skólann þegar komið er
erlendis frá.
 
Það hefur sýnt sig víða að barnið er komið í skólann um leið og það kemur heim að utan, foreldri
greinist og síðar barnið.
 
Vinsamlegast tilkynnið líka skólanum nánast samstundis ef barn greinist, það gerir inngrip skilvirkari 

Facebook

Góða helgi

Við óskum ykkur góðrar helgar og förum að öllu með gát áfram.

Úlfarsbraut 118-124, Reykjavík, … dalskoli@rvkskolar.is

dalskoli.is
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