FRÉTTABRÉF TIL FORRÁÐAMANNA Í GLERÁRSKÓLA
Glerárskóli Akureyri

Desember 2015
30. nóvember 2015

Heil og sæl
Enn á ný er desember að ganga í garð, mánuður jólanna og aðventunnar. Í
skóla jafnt sem heima er mikils virði að gleyma ekki að styrkja andann og
efla samveru við börnin. Komið hefur í ljós að það sem krakkarnir okkar
þrá hvað mest er meiri samvera fjölskyldunnar, sérstaklega í kringum
hátíðir eins og jólin. Hugum því vel að því að gleyma okkur ekki í
lífsgæðakapphlaupinu en njótum aðventunnar og hátíðar ljóss og kærleika
með börnunum okkar.
Í skólanum verður líkt og venja er til, mikið um að vera þennan síðasta
mánuð ársins. Efst á toppnum trjónir Glerárvision að ógleymdum litlu
jólunum sem ljúka samvistum starfsmanna og nemenda á þessu
almanaksári. Inn á milli verður margt brallað svo sem skreytingar, leikir og
íþróttir auk þess sem áhersla á allt nám verður lykilatriði. Próf og kannanir
eiga einnig sinn sess í mánuðinum en umfram allt er áhersla lögð á jákvæð
samskipti, kurteisi og hlýju í garð náungans.
Tökum því höndum saman og gerum þennan mánuð að tákni fyrir
kærleika, jákvæðni, gleði og samstöðu í skólanum okkar.
Í framhaldi af því minnum við á að skólinn er alltaf opinn
forráðamönnum til að kíkja í heimsókn.

Við þökkum ykkur öllum fyrir góða samvinnu á liðnu ári og
hlökkum til að takast á við árið 2016 af ábyrgð, festu og
umhyggju.
Gleðileg jól!
Kveðja frá stjórnendum Glerárskóla,
Eyrúnu, Elínu og Helgu.
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Til íhugunar:
 KÆRLEIKUR

Breytt aðsetur
Biðjum forráðamenn að tilkynna breytt aðsetur nemenda til ritara um leið
og flutningur hefur átt sér stað. Senda má tölvupóst á netfangið:
brynja@akmennt.is eða hringja í síma: 462-2666. Takk fyrir :o)

 GLEÐI
 JÁKVÆÐNI
 SAMSTAÐA

Frístundajól
Fimmtudaginn 10. desember n.k. verða frístundajól í frístund Glerárskóla. Þann dag verður opið hús
fyrir forráðamenn sem geta komið, hlustað á söng, fengið kaffi og kökur auk þess að eyða stund með
börnunum.
Frístundajólin verða frá kl. 14:00 - 15:45 og er hægt að kíkja við hvenær sem er á þeim tíma.

Litlu jólin 2015
Eins og sjá má hér á eftir eru litlu jól nemenda á þremur mismunandi tímum dagana 17. og 18.
desember n.k. Öll hafa þau þó sama sniðið sem er eftirfarandi:
Mæting er í heimastofur þar sem nemendur eiga notalega jólastund með umsjónarkennara. Þar
á eftir er farið í matsal þar sem sungið er og dansað í kringum jólatréð. Að því loknu er aftur farið
í stofur þar sem nemendur eiga gæðastund með kennara áður en farið er í jólafrí.
Við minnum á að litlu jólin eru hátíðleg stund og því mæta allir í sínu fínasta pússi :)

Vetur í bæ
Við minnum alla forráðamenn á að nú er vetur genginn í garð og því þarf að huga vel að klæðaburði
barnanna. Nokkuð hefur borið á því að nemendur eru alls ekki nægilega vel klæddir til útiveru í snjónum
en í Glerárskóla er gert ráð fyrir að nemendur fari og sinni leik og starfi útivið reglulega. Einnig er gott að
hafa aukaföt s.s. sokka því oft blotna krakkarnir þegar leikið/starfað er úti og þá er gott að skipta og fara í
þurrt þegar inn er komið. Vinsamlega athugið þetta vel og ekki síst að krakkarnir séu með sokka, vettlinga,
húfur, í hlýjum skóm, úlpum og með snjóbuxur.

Matartorg
Skráning fyrir janúar 2016 þarf að fara fram frá 7. - 11. desember 2015. Þeir sem vilja hætta eða
breyta áskrift í mat/mjólk/ávöxtum/frístund þurfa að gera það á sama tíma.

Skólastarf í desember
Við ítrekum að desembermánuður er venjubundinn mánuður í skólastarfinu og því þurfa
nemendur að mæta með skólatöskur, íþróttaföt og annað það sem þeir nota á
venjulegum skóladegi.
Einnig er gott að hafa meðferðis skæri, liti og límstifti :)

ENDURSKINSMERKI
Enn minnum við á að nauðsynlegt er að merkja börnin vel og
vandlega með endurskinsmerkjum þar sem svartasta skammdegið er
gengið í garð.

Bls.2

FRÉTTABRÉF TIL FORRÁÐAMANNA Í GLERÁRSKÓLA

Desemberskipulag 2015

Áhöld til að renna sér á!

Desemberskipulagið er nú að komast í fastar skorður og verður sem hér
segir (með fyrirvara um breytingar):
1. desember:

Fullveldisdagur: Betrifatadagur og gott í matinn :)

4. desember:

Glerárvision - snyrtileg föt

7. - 11. desember:

Skreytingar á göngum

9. desember:

Laufabrauð hjá 1. - 4. bekk í fyrstu lotu dagsins

16. desember:

Rugludagur allra í skólanum

17. desember:

Halldórsmót í sundi í 5. - 7. bekk í lotu 1 + félagsvist í
lotu 2

17. desember:

Félagsvist hjá 8. - 10. bekk og samvera umsjónar
hópa
Litlu jólin hjá 7. - 10. bekk kl. 20:00 - 21:30 - hátíðar
klæðnaður

18. desember:

Litlu jólin hjá:
1. - 3. bekk kl. 8:15 - 9:45 - hátíðarklæðnaður

Vinsamlega athugið að
nemendur Glerárskóla eiga að
skilja eftir heima snjóþotur,
þoturassa, sleða og önnur
áhöld til að renna sér á í
snjónum. Þetta er m.a. gert
vegna þeirrar hættu sem
skapast í brekkum þegar
margir eru samankomnir með
slík áhöld.
Einstaka sinnum koma bekkir
með þotur eða sleða í skólann,
sem þá eru notuð undir
handleiðslu starfsfólks.
Annars skulu þau skilin eftir
heima.

4. - 6. bekk kl. 9:30 - 11:00 - hátíðarklæðnaður

Frístund er opin fyrir skráð börn frá kl. 8:15 - 16:00 en öll börn sem hafa skráð sig
geta nýtt sér frístund frá kl. 8:15 - 13:15.

Dót í skólanum
Kæru forráðamenn! Viljum benda á að nemendur eiga að skilja öll leikföng, s.s. bolta og aðra slíka hluti
eftir heima nema þegar um sérstaka ,,dótadaga” er að ræða. Vinsamlega takið tillit til þess.

Helstu viðburðir í desember 2015 og janúar 2016
Þriðjudagurinn 1. desember: Fullveldisdagurinn - betrifatadagur og hátíðarmatur
Föstudagurinn 4. desember: Glerárvision
Miðvikudagur 16. desember: Rugludagur
Fimmtudagur 17. desember: Litlu jól 7. - 10. bekkjar kl. 20:00 - 21:30 - hátíðarklæðnaður
Föstudagur 18. desember:

Litlu jól 1. - 3. bekkjar kl. 8:15 - 9:45 - hátíðarklæðnaður
Litlu jól 4. - 6. bekkjar kl. 9:30 - 11:00 - hátíðarklæðnaður

_______________________________________
Mánudagurinn 4. janúar 2016: Skipulagsdagur - nemendur í fríi - frístund lokuð
Mánudagurinn 25. janúar 2016: Skipulagsdagur - nemendur í fríi - frístund opin
Þriðjudagurinn 26. janúar 2016: Viðtalsdagur - frístund opin
Miðvikudagurinn 27. janúar 2016: Viðtalsdagur - frístund opin
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Glerárskóli, v/Höfðahlíð,
600 Akureyri

Glerárvision

Skrifstofa skólans er opin virka daga frá
kl. 7:45—15:00 (föstud. til kl. 14:00) en í
fríum nemenda er hún opin frá kl.
10:00—12:00.

Glerárvision verður haldið föstudaginn 4. desember n.k. Rennsli
verður á sviði frá 8:15 - 10:00 en keppnin sjálf hefst um kl. 10:15
og lýkur um 12:00. Allir velkomnir :)

Sími skólans er: 461-2666
Fax skólans er: 461-1316
Netfang skólans er:
glerarskoli@akureyri.is
Heimasíða: www.glerarskoli.is

SKÓLAHALD Í GLERÁRSKÓLA ÁRIÐ 2016 HEFST
ÞRIÐJUDAGINN 5. JANÚAR KL. 8:15 SAMKVÆMT
STUNDASKRÁ
SJÁUMST KÁT Á NÝJU ÁRI.

HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI

Jólakveðja
Glerárskóli óskar forráðamönnum og nemendum

Við erum á Facebook:

gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Glerárskóli

Með kærleikskveðju,
Starfsfólk Glerárskóla

MORGUNKAFFI MEÐ
STJÓRNENDUM

MYND AUGNABLIKSINS

Við minnum á morgunkaffi með
stjórnendum sem er óformlegt
spjall um skólamál og allt sem því
viðkemur en hefur ekki formfasta
dagskrá. Staðsetning er kaffistofa
starfsmanna frá kl. 8:15 - 8:45 á
morgnanna og er boðið upp á kaffi/
te/vatn/mjólk og eitthvert lítilræði.
Skipulag morgunspjallsins verður
eftirfarandi, með fyrirvara um
breytingar.
Hlökkum til að sjá ykkur.
Miðvikudagur 17. febrúar: 5. bekkur
Föstudagur 19. febrúar: 3. bekkur
Miðvikudagur 2. mars: 2. bekkur
Föstudagur 4. mars: 10. bekkur

Lesið saman :o)

