
Ágætu foreldrar/forráðamenn

Nú fara jólin að nálgast og allir farnir að hlakka til jólanna.

Samkeppni 6. bekkjar um hönnun á jólakorti sveitarfélagsins og

skólans 2012 er lokið. Má hér sjá þá mynd sem varð hlutskörpust og

er eftir Þórdísi Lilju Wilcox. Í þessu fréttabréfi er sagt frá helstu

viðburðum í desember og er þema mánaðarins „Áhrif“.

Fimmtudaginn 29. nóvember vorum við með Kærleika sem

heppnuðust einstaklega vel. Nemendur heimsóttu sína vinabekki og áttu með sínum vini góða

föndurstund, síðan var lesið eða spilað saman.

Kærleikar - vináttudagur í Álftanesskóla

Fimmtudaginn 29. nóvember var haldinn vináttudagur í skólanum og

unnið með þörfina „Áhrif“ (power). Nemendur fóru í heimsókn í aðra

bekki og fengu nemendur í heimsókn í sinn bekk. Sem dæmi þá hittust

nemendur í 1. og 6. bekk, nemendur í 2. og 7. bekk. Nemendur unnu

saman stjörnu, sem þeir síðan hengdu á kærleikstré í öllum anddyrum

skólans. Því næst lásu þeir fyrir hvern annan og spiluðu, föndruðu eða

gerðu ýmislegt annað saman. Allir skemmtu sér vel eins og þær myndir

sem teknar voru bera með sér merki. 

Hér má sjá myndir frá deginum.

Dagur íslenskrar tungu í 1. bekk

Á föstudaginn 16. nóvember var Dagur íslenskrar tungu. Þá unnu

börnin í 1. bekk verkefni tengd ljóðinu "Buxur, vesti, brók og skó" eftir

Jónas Hallgrímsson. 

Hér má sjá afraksturinn af þeirri vinnu.

Fullveldisdagurinn 1. desember -
tískusýning

Föstudaginn 30. nóvember vorum við með uppbrot á skóladeginum.

Kennarar byrjuðu með vinnu í bekkjum sem tengdist

fullveldisdeginum - 1. desember. 

Þá var farið út í íþróttahús, þar sem við horfðum á glæsilega

grænfána tískusýningu frá nemendum í 5. og 6. bekk. Í lokin var

dansaður Gangnamannaræll (Gangnam style) og endað með

marseringu vinapara frá kærleiksdeginum 29. nóvember. 

Hér má sjá myndir frá tískusýningunni. 

Þegar dagskránni út í íþróttahúsi var lokið fóru nemendur í sínar

heimastofur. Í lok skóladags dreifðu nemendur Áhrifs-stjörnu á hvert

heimili á Álftanesi. En áhrif er ein af þörfunum fimm í hringnum frá Uppeldi til ábyrgðar sem við



vinnum með í skólastarfinu.

Jóladagskráin 2012

Þriðjudaginn 11. desember

Þriðjudaginn 11. desember fer 1.- 3. bekkur í rútu að

Bessastöðum kl. 9:40 og kveikir á jólatrjánum þar með

forseta Íslands. Nemendur fara síðan í friðar- og

kyrrðarstund í Bessastaðakirkju. Friðar- og kyrrðarstund í

Bessastaðakirkju er einnig fyrir nemendur í 4. - 10. bekk og

er mikilvægt að þeir mæti klæddir eftir veðri þennan dag því

gengið verður út í kirkju og heim aftur.

Þriðjudaginn 18. desember

Spurningakeppni elsta stigs Álftanesskóla fer fram síðustu vikuna fyrir jól. Þann 18. desember fara

fram undanúrslit þar sem lið 7. og 8. bekkja keppa annars vegar og lið 9. og 10. bekkjar hins vegar.

Sigurvegararnir keppa svo í úrslitum sem fara fram í íþóttahúsinu þann 19. desember. 

Eftir úrslitin fara fram tvær keppnir en þá keppa skólameistararnir við skólaliðið og svo keppa

sigurvegararnir úr þeirri viðureign við lið kennara. Þessar þrjár keppnir verða í beinni útsendingu á

netinu á heimasíðu skólans. Foreldrar eru velkomnir til að horfa á

Miðvikudaginn 19. desember

Þá er síðasti kennsludagur fyrir jólaleyfi nemenda. Sama dag verða litlu-jól/jólaball fyrir nemendur í

6.-7. bekk kl. 17:00-19:00 og 8.-10. bekk kl. 20:00-22:30 í sal skólans. Unnið í samstarfi við

Félagsmiðstöð. 

Úrslit í spurningakeppni elsta stigs fer fram í íþróttasalnum kl. 10:00 - 11:40.

Fimmtudaginn 20. desember.

Síðasta skóladag fyrir jólaleyfi breytum við út af venjulegri stundaskrá í 1. – 5. bekk og mætum

prúðbúin til að eiga góða stund og skemmta okkur saman. Við hefjum daginn kl. 9:15. Allir nemendur

mæta í heimastofu sína hjá umsjónarkennara. Þennan dag er skert viðvera og skóladeginum lýkur

um kl. 11:30. Það verður tekið á móti börnum sem þurfa að koma fyrr kl. 8:10 á bókasafni (sjá nánar

síðar á vikuáætlun og á vef skólans).

Frístund

Fimmtudaginn 20. desember lýkur skólanum kl. 11:30. Frístund

tekur að loknum skóladegi á móti þeim börnum sem skráð eru í

Frístund. Nauðsynlegt er að foreldrar skrái börnin sérstaklega

þennan dag. Þetta er jafnframt síðasti dagur fyrir jólafrí.

Að loknu jólaleyfi

Fimmtudaginn 3. janúar er skipulagsdagur starfsmanna. Frístund er lokuð þennan dag. 

Föstudaginn 4. janúar mæta nemendur í skólann samkvæmt stundaskrá.
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