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Dalskóli settur í 13. sinn!
Dalskóli var settur í 13. sinn þann 22. ágúst sl. Þetta er fyrsta skólaárið sem öll starfsemi
skólans fer fram á svæðinu og kveðjum við því rútuferðir í Árbæ þar sem íþróttir og sund
hefur verið kennt frá upphafi.
Aðstaðan okkar er öll orðin hin glæsilegasta með tilkomu bókasafns, íþróttahúss og
sundlaugar og eru nemendur og starfsmenn spennt fyrir framhaldinu.
Hér fyrir neðan má sjá 2. bekk í íþróttatíma með Ólafi Snorra íþróttakennara.

Miðstigsfjör

Val á miðstigi er nýjung hjá okkur í Dalskóla í vetur. Nemendur í 5.-7. bekk fá tækifæri til að
velja sér námskeið til að stunda næstu vikurnar. Meðal þess sem er í boði eru fimleikar,
tálgun, hrollvekjur og hryllingur og hollt og gott nesti.
Hryllingsvalið fékk áritaða bók frá rithöfundinum Ævari Þór Benedikssyni.

Ólympíuhlaupið
Ólympíuhlaup ÍSÍ fór fram í blíðskaparveðri núna í september. Hlaupahringurinn er 2 km og fóru
margir fleiri en einn hring.

Úlfarsfell í 13. skipti
Fimmtudaginn 8. september þrömmuðu Dalskólanemendur á Úlfarsfellið í árlegri göngu. Þessi
skemmtilega hefð skólans er alltaf hressandi fyrir nemendur og starfsfólk sem nýtur þessa
fallega umhverfis í nágrenni skólans. Það voru þreyttir en ánægðir krakkar sem gæddu sér á
grilluðum pylsum við heimkomu.

Dalskóli leitar að fólki!
Við leitum enn að fólki í frístundahlutann okkar. Aðeins hefur verið hægt að bjóða 1.
bekkingum vistun hingað til en vonir standa til að með frekari mönnum megi bæta við
árgöngum. Úlfabyggð er skemmtilegur og lifandi vinnustaður, tilvalinn fyrir skólafólk.
Einnig leitum við að fólki í stöður stuðningsfulltrúa, skólaliða, þroskaþjálfa og
leikskólakennara.
Endilega bendið góðu fólki á að sækja um.

Leiksvæðið

Afrískir dansar

Nýjasta viðbótin við lóðina

Við fengum frábæra heimsókn

okkar er glæsilegur klifurveggur

frá listamönnum Dans AFríka

á efri lóð vestan megin skólans.

Barakan Festival Iceland 2022

Klifurkettir skólans eru alsælir

á dögunum. Hressandi

með vegginn og óþreytandi að

trommusláttur og dans tryllti

spreyta sig. Góð og skemmtileg

áhorfendur sem áttu erfitt með

hreyfing.

að sleppa sér ekki í dansi. Takk
fyrir okkur :)

Skordýrasafn í
Dalskóla
Þórunn Alda er nýr kennari hér
við skólann og er hún mikil
áhugamanneskja um skordýr. Í
síðustu viku færði hún
skólanum nokkur uppstoppuð
skordýr að gjöf m.a. drekaflugur
og engisprettur.
Takk kærlega fyrir þessa
frábæru gjöf. Ef foreldrar búa
svo vel að eiga áhugaverð
skordýr í geymslunni, þá er vel
þegið að bæta í safnið.

Geimstöðin

3D prentun

Vínylskeri

Í ár opnuðum við Geimstöðina

Í Geimstöðinni er að finna

Í Geimstöðinni er einnig að

sem er tæknirými þar sem

þrívíddarprentara. Hér má sjá

finna vínylskera sem á eftir að

börnin fá tækifæri til þess að

prentarann á fullu við að búa til

koma að góðum notum. Hér er

hanna, skapa og grúska í

jörðina fyrir börnin á miðstigi

búið að búa til límmiða af

tæknimálum undir stjórn

sem eru að læra um eldgos og

jörðinni.

Sunnevu Svavarsdóttur.

aðrar hamfarir.
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