
Phòng thoát hiểm ban đêm để biết chữ

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 từ 4-6

Phút

Có một số cách được sử dụng để gửi thư mời Phòng thoát hiểm ELA cho phụ huynh đến và
tham gia dophòng thoát hiểm ELA thông qua Trang web, cảnh báo bằng văn bản,
Facebook, Twitter và Instagram .
Những người tham dự
Miss Newell-Stacey Newell
Cô Witt-ESOL Giáo viên
Ông Blackwood LMS Trợ lý Quản trị viên

Điều này ban đầu được lên lịch vào ngày 11 tháng 8 năm 2022 với sự kiện bên ngoài Trở lại
trường Bash trên sân Bóng đá và được dời lại vào ngày 17/8/22 vì thời tiết khắc nghiệt .
Các phần của Phòng thoát ELA bằng giọng nói
Điều này có 4 nhiệm vụ / manh mối và manh mối thông báo ẩn thứ 5 để thoát ra.
Đây là một tiêu chuẩn lớp 6-8. Tất cả học sinh đã có thể tham gia vào cuộc đột phá.
Cô Witt và tôi có 5 chiếc xe đẩy được sử dụng như (nhà ga / nhóm) Những chiếc xe này
được đặt trong một vòng tròn trên sân bóng và cũng có màu khác nhau của giấy bán thịt
được đặt trên mặt đất trước nhà ga / khu vực nhóm. Tôi đã có một trò chơi 4:15 và một trò
chơi 5:15. Một số học sinh đã đến chơi và chỉ có 2 phụ huynh. Những phụ huynh này thực sự
đã giúp tất cả các nhóm học sinh chọn chơi. Không có học sinh hoặc phụ huynh nào đăng
ký lúc 5:15. Chỉ có thời gian 4:15 đã được sử dụng.
Cô Witt và bản thân tôi cũng đã giúp đỡ các nhóm. Cô Witt đã có một buổi chơi của học
sinh ESOL trong một trong các nhóm.

Các học sinh và phụ huynh tham gia đã được tham gia vào bức vẽ Tiêu đề I Escape room
để giành được 5 cuốn sách tài nguyên. Vé cho bức vẽ đã được ghi trên khay nhớ các manh
mối. Có một cuộc khảo sát dành cho phụ huynh trong bảng tạm của mỗi trạm về manh
mối cho cuộc khảo sát dành cho phụ huynh. Không ai hoàn thành

Bản vẽ vào ngày hôm sau. Một học sinh lớp 8 đã chiến thắng! Học sinh đó đã được giới thiệu trong
Bản tin Tháng Chín

Hình ảnh có trong Thùng có nhãn Title I


