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Apríl 2017
Brátt heilsar aprílmánuður okkur enda kominn tími til að sópa planið og búa sig
undir vor og sumar. Skólastarfið hefur verið líflegt síðustu vikur og örugglega
ekki lát á því þar sem árshátíðarundirbúningur er nú kominn á fullt skrið.
Skólahreystikeppnin á Norðurlandi er nú nýafstaðin en hún var haldin í
Íþróttahöllinni á Akureyri 29. mars. Lið Glerárskóla stóð sig vel og þá sérstaklega
í hraðabrautinni. Við þökkum okkar nemendum fyrir þeirra framlag og ekki síst
þeim sem stóðu vaktina á pöllunum og hvöttu sitt fólk. Samstaðan og gleðin á
svona samkomum er það sem skiptir máli og einnig að gleðjast yfir velgengni
annarra. Þannig geta allir verið sigurvegarar.

6. tbl. 6. árg
Til umhugsunar:
 Metnaður
 Dugnaður
 Árangur
 Gleði

Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar hér á Akureyri var einnig haldin hér 29.
mars. Sú hátíð var haldin í Kvosinni í Menntaskólanum og stóðu nemendur sig
með prýði.
Nýlega fengum við skemmtilega heimsókn hins svo kallaða Þýskubíls sem
heimsótti 10. bekk. Þar voru á ferðinni fulltrúar frá Þýska sendiráðinu og var
tilgangur heimsóknar þeirra að kynna þýska tungu fyrir nemendum.
Glerárskóli átti góðan dag í Hlíðarfjalli þann 20. mars í þokkalegu veðri. Útivist er
alltaf hressandi og það er skemmtilegt að vera með mörgum sem maður þekkir
að leik í fjallinu.
Hér ríkir gleði og spenningur eftir komandi viku. Það eru oddatölubekkirnir sem
æfa atriði fyrir árshátíðarsýningar. Einnig er 2. bekkur að æfa atriði sem verður
á sviðinu á fimmtudagsmorgni í árshátíðarvikunni. Þá koma allir í skólanum
saman í salnum þar sem veittar eru viðurkenningar fyrir ljóða– og
myndlistarkeppni og tilkynnt val á íþróttadreng og íþróttastúlku Glerárskóla.
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Nánari upplýsingar um árshátíðina eru hér á næstu síðum.

,,Saman lærum við, náum árangri og gleðjumst!”

Hlökkum til að sjá ykkur,
Kær kveðja frá stjórnendum Glerárskóla,
Elínu, Helgu og Tómasi Lárusi
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Árshátíð Glerárskóla 5. og 6. apríl 2017
Árshátíð Glerárskóla er mikilvægur liður í skólastarfinu. Nemendur í oddatölubekkjunum sjá um atriði á
sviði og mæta þeir á allar sýningarnar samkvæmt skipulagi frá umsjónarkennara.
Nemendaráð skólans gegnir stóru hlutverki við umgjörð árshátíðarinnar, undirbúning og skipulag ásamt
10. bekkingum sem sjá um skreytingar og margt fleira. Hefð er fyrir því að 10. bekkingar borði saman
ásamt umsjónarkennara fyrir ballið á fimmtudeginum. Matargerðin er í höndum nemenda í matreiðsluvali
undir styrkri leiðsögn Þóru Gígju. Auk þess að borða góðan mat er ýmislegt skemmtilegt brallað, fyrri ár í
skólanum rifjuð upp og gert góðlátlegt grín að dagsins önn.

Árshátíðarsýningar og böll—tímasetningar
Sýningar og böll eru í íþróttahúsinu.
Miðvikudagur 5. apríl
Hefðbundin kennsla er til kl. 13:15.
Að venju eru tvær sýningar á miðvikudegi þ.e. kl. 17:00 og kl. 19:30.
Kaffihús er opið frá kl. 18:30—19:30 í matsalnum.

Fimmtudagur 6. apríl
Hefðbundin kennsla er til kl. 13:15.
Sýning kl. 15:30.
Kaffihús er opið frá kl. 17:00—19:00.
Ball fyrir 1.—4. bekk hefst kl. 17:45 og stendur til kl. 19:00 (enginn inngangseyrir). Nemendum
í 5. bekk er velkomið að taka þátt í því balli.
Ball fyrir nemendur í 5.—8. bekk hefst kl. 20:00. Nemendur í 5. og 6. bekk fara heim kl. 21:30 og
nemendur í 7. bekk kl. 22:00. Eftir það er ballið eingöngu fyrir nemendur í 8.—10. bekk og
stendur það til kl. 23:30.
Föstudaginn 7. apríl hefst kennsla kl. 9:55.
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Sýningar og böll—inngangseyrir
Auk þess að gegna mikilvægu hlutverki í menntun nemenda er árshátíðin fjáröflun fyrir vettvangsferðir og skólaferðalög og fær hver bekkur hluta af innkomunni í sinn bekkjarsjóð. 10.
bekkur fær þó stærri hlut og er kaffihúsið eingöngu fjáröflun 10. bekkjar.

Verð á sýningu er kr. 500 fyrir börn á grunnskólaaldri og kr. 800 fyrir fullorðna. Frítt fyrir börn
undir grunnskólaaldri.
Sjoppan er opin á yngri barna ballinu og kostar bland í poka 250 kr. og Svali 100 kr.
Árshátíðarball fyrir nemendur í 5.—7. bekk kostar 700 kr. og 1.500 fyrir 8.—10. bekk.

Kaffihúsið
Kaffihús nemenda í 10. bekk og foreldra þeirra verður starfrækt á milli sýninga á
miðvikudeginum eða kl. 18:30—19:30 í matsal skólans og á
fimmtudeginum frá kl. 17:00—19:00. Þar verða til sölu drykkir
og brauð af hlaðborði á kr. 1000 en kr. 500 fyrir 6 ára og yngri.

Farartæki á hjólum
Minnum alla á reglur skólans um farartæki á hjólum. Þær má finna á
heimasíðu skólans og er gert ráð fyrir að allir fylgi reglunum í hvívetna.
Munum að allir nemendur eiga að nota hjálm!

Glerárskóli,
v/Höfðahlíð
600 Aku reyri
Skrifstofa skólans er opin alla virka daga frá
kl. 7:45—15:00 en í fríum nemenda er hún
opin frá kl. 10:00—12:00.
Sími skólans er: 461-2666
Fax skólans er: 461-1316
Netfang skólans er: glerarskoli@akureyri.is
Heimasíða: www.glerarskoli.is

Danskur gestakennari
Í Glerárskóla höfum við verið svo heppin að hafa hjá
okkur danskan gestakennara hana Vivi, sem hefur
veitt okkur gott innlegg í dönskukennsluna í skólanum.
Vivi kemur frá Grenå sem er bær á Jótlandi.

HUGUR - HÖND - HEILBRIGÐI

Við erum á
Facebook:

Starfamesssu sem vera átti fyrir nemendur í 9. og 10. bekk þann 19. apríl
hefur verið frestað til 27. apríl. Þá er fyrirhugað að fyrirtæki atvinnlífisins
verði með kynningar í Íþróttahöllinni á margvíslegum störfum.

Páskaleyfi
Páskaleyfi nemenda hefst að loknum skóladegi 7. apríl. Fyrsti skóladagur eftir páska er
þriðjudagurinn 18. apríl.
Gleðilega páska

