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18. árgangur 2. tbl. Desember 2011 Ábm. Sveinbjörn Markús Njálsson

Ágætu foreldrar/forráðamenn 

Nú fara jólin að nálgast og 

allir farnir að hlakka til 

jólanna. Samkeppni 6. 

bekkjar um hönnun á jóla-

korti sveitarfélagsins og 

skólans 2011 er lokið. Má hér 

sjá þá mynd sem varð hlutskörpust og er eftir 

Katarínu Róbertsdóttur. Í þessu fréttabréfi er sagt frá 

helstu viðburðum í desember og er þema mánaðarins 

„Vinátta og Frelsi“.  

1. desember – Á grænni grein 

Fimmtudaginn 1. desember 

var hefðbundið skólastarf 

brotið upp. Í upphafi dags 

fræddust nemendur um 

fullveldi landsins sem 

Íslendingar fengu 1. 

desember 1918. Því næst söfnuðust allir nemendur og 

starfsmenn skólans út í íþróttasal þar sem 

Álftanesskóli og Náttúruleikskólinn Krakkakot tóku 

við Grænfána Landverndar í viðurkenningaskyni 

fyrir umhverfismennt í skólanum. Svandís 

Svavarsdóttir, umhverfisráðherra heiðraði okkur með 

nærveru sinni og afhenti nemendum skólanna Græn-

fánann.  Nemendur í 5. bekk voru með tískusýningu 

þar sem afrakstur vinnu hjá Nödu myndmennta-

kennara var sýndur og sönglist Álftanesskóla söng 

nokkur lög undir stjórn Guðrúnar Árnýjar. 

Vináttudagur í Álftanesskóla 

Föstudaginn 2. desember var 

haldinn vináttudagur 

í skólanum. Þá fóru 

nemendur 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. o.s.frv.  Nemendur unnu saman hjarta sem 

þeir síðan hengdu á tré í öllum anddyrum skólans. 

Því næst lásu þeir fyrir hvorn annan og spiluðu, 

föndruðu eða gerðu ýmislegt annað saman. Allir 

skemmtu sér vel eins og þær myndir sem teknar voru 

bera með sér. Nemendur unnu saman  hjörtu með  

góðum kveðjum  til Álftnesinga sem borin verða út 

föstudaginn 9. desember. 

Jóladagskráin 2011 

8. desember, 1. - 3. bekkur fer í rútu 

að Bessastöðum kl. 9:40 og kveikir á 

jólatrénu 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 þennan dag.  

Mikilvægt er að nemendur mæti vel klædd því spáð 

er kulda og nemendur ganga út að kirkju. 

15. og 16. desember, er spurningakeppni 

unglingadeildar í sal skólans.  

19. desember, síðasti kennsludagur fyrir jól. 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. 

20. desember,.  

Síðasta skóladag fyrir jól breytum við út af venju-

legum skóladegi 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  

Þriðjudaginn 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 

Þriðjudaginn 3. janúar er skipulagsdagur 

starfsmanna. Frístund er lokuð þennan dag.  

Miðvikudaginn 4. janúar mæta nemendur í skólann 

samkvæmt stundaskrá. 

Ágætu nemendur og foreldrar 

Bestu óskir til ykkar allra um frið og farsæld um jól 

og á nýju ári. 

Starfsfólk Álftanesskóla.

 

Fuglafit 
Fréttabréf Álftanesskóla 


