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Ágæta skólasamfélag
Þá fer desember að ganga í garð með kertaljósum og tilheyrandi notalegheitum. Í desember eins og aðra daga
er gott að njóta líðandi stundar. Hér í skólanum iðar allt af lífi í kringum árshátíð sem birtist í leik, söng, dansi og
gleði.

Í skólanum ætlum að gefa gleðigildinu sérstakan gaum í desember, en gleðin er eitt af fjórum megingildum
skólans. Í skólanámskrá Brekkuskóla segir:

“ Gleði - Skólinn er ekki bara undirbúningur undir lífið, heldur hluti af lífinu sjálfu. Því er lögð áhersla á að
lífsgleði og starfsgleði setji mark sitt á allt skólastarfið. Til þess að svo megi verða þurfum við að vera örugg og
okkur þarf að líða vel á vinnustaðnum” (http://brekkuskoli.is/is/page/skolinn_skolanamskra)

Við höfum öll þörf fyrir að hafa gaman og hlakka til einhvers. Við munum veita þörfinni fyrir gleði sérstaka
athygli eins og áður segir og fókusa á það hvernig gleðin getur brotist fram í daglegu lífi. Hafa þarf í huga að
gleðiþörfin getur líka tekið á sig neikvæða mynd og það viljum við forðast í lengstu lög. Við skemmtum okkur ekki
á kostnað annarra eða erum kaldhæðin, við erum ekki með fíflagang. Við höfum hemil á okkur og erum jákvæð,
hjálpsöm og umfram allt þakklát.

Eins og þið sjáið hér í fréttabréfinu þá er ýmislegt skemmtileg í gangi í skólanum í  jólamánuðinum og næg
ástæða til að hlakka til og vera glöð.

Með von um ánægjulega aðventu - Bergþóra Þórhallsdóttir aðstoðarskólastjóri
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Jólabrandarar

Mamma má ég fá hund á jólunum!!

Nei, elskan mín, við ætlum að hafa kalkún
eins og allir aðrir.

- - -

Hvað sagði snjókallinn við annan
snjókall?

Finnur þú lykt af gulrót?

- - -

Hvað getur jólasveinninn sett marga
pakka í tóman poka?

Bara einn, eftir það er pokinn ekki tómur
lengur!

- - -

Hvað er í desember sem er ekki í neinum
öðrum mánuði ársins?

(Stafurinn d er bara í desember!)

Árshátíð Brekkuskóla 2013

Árshátiðarleikrit 10. bekkinga,
Halloween

Sýningar og ýmsar uppákomur verða víðs vegar um skólann (sjá bls. 3). Hin
vinsæla “ævintýraveröld” með hlutaveltu, tívolíþrautum, draugahúsi, spákonu,
andlitsmálun, bíó o.fl. verður á sínum stað.
Að venju er það 6. bekkur sem sér um ævintýraveröldina þar sem þau safna
fyrir ferð að Reykjum á næsta skólaári.

Kaffihlaðborð 10. bekkja verður í matsal frá kl. 12:00 - 19:00. Á hádegissýningunum verður sjoppa 10.
bekkinga opin þar sem hægt verður að fá keyptar pylsur og drykk.

Aðgangseyrir á árshátíðina er enginn.

Helstu verð í fjáröflun 6. og 10. bekkinga:

Kaffihlaðborð: Fullorðnir 1000 kr. og börn 500 kr. (frítt fyrir nemendur á leikskólaaldri)
Pylsur í hádegi kosta 300 kr.
Drykkir eru á verðbilinu 100 - 250 kr.
Ævintýraveröld: Hver miði kostar 100 kr.
Rétt er að taka það fram að ekki er hægt að taka við greiðslum með kortum í skólanum.

Sjáumst í skólanum á hátíðardegi!
Nemendur og starfsfólk Brekkuskóla
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1.
Dagur
tónlistar.
Fullveldis–
dagurinn.

2.
Fiskréttur, kartöflur,
salat og ávextir

3.
Soðið slátur, kartöflur,
jafningur, salat og ávextir

4.
Gufusoðinn fiskur,
kartöflur, rúgbrauð, salat
og ávextir

5.
Grænmetisbuff, hrísgrjón,
brauð, salat og ávextir

6.
Hrísgrjónagrautur,
slátur, salat og ávextir

7.

8. 9.
Kjötbúðingur, kartöflur,
grænar baunir, rauðkál,
salat og ávextir

10.
Silungur og ýsa,
kartöflur, salat og ávextir

11.
Soðið lambakjöt,
kartöflur, hrísgrjón, salat
og ávextir

12.
Plokkfiskur, rúgbrauð,
kartöflur, salat og ávextir

13.
Rjómalögðu súpa, brauð,
grænmeti og ávextir

14.

15. 16.
Fiskibollur, kartöflur,
súrar gúrkur, salat og
ávextir

17.
Kjöt og kjötsúpa, salat og
ávextir

18.
Lasagne, hrísgrjón,
brauð, salat og ávextir

19.
Gufusoðin ýsa, kartöflur,
rúgbrauð, salat og
ávextir
Spiladagur - Gleðidagur

20.

Litlu jólin
Frístund opin

21.

22. 23.
Þorláksmessa
Jólaleyfi

24.
Aðfangadagur jóla
Jólaleyfi

25.
Jóladagur
Jólaleyfi

26.
Annar í jólum
Jólaleyfi

27.
Jólaleyfi

28.

29. 30.
Jólaleyfi

31.
Gamlársdagur
Jólaleyfi

1. janúar.
Gleðilegt nýtt ár 2014

3.
Jólaleyfi

4.
Jólaleyfi

5.

Litlu jólin - 20. desember 2013

Frístund opnar kl.08:00 fyrir nemendur sem þar eru skráðir.

Nemendur í 2., 4., og 9. bekk mæta klukkan 08:00 í heimastofur. Klukkan 09:00 koma þau á sal
skólans, þar sem verður dansað í kringum jólatré. Skóladegi lýkur klukkan 10:00 og Frístund opnar
þá fyrir nemendur sem þar eru skráðir.

Nemendur í 3. , 6., 7. og 8. bekk mæta klukkan 09:00 í heimastofur. Klukkan 10:00 koma þau á sal
skólans, þar sem dansað verður í kringum jólatré. Skóladegi lýkur um klukkan 11:00 og Frístund
verður opin fyrir nemendur sem þar eru skráðir.

Nemendur í 1., 5. og 10. bekk mæta klukkan 10:00 í heimastofur. Klukkan 11:00 koma þau á sal
skólans, þar sem dansað verður í kringum jólatré. Skóladegi lýkur um klukkan 12:00. Frístund
verður opin fyrir nemendur sem þar eru skráðir.

Kennsla hefst á nýju ári samkvæmt stundaskrá þann 6. janúar 2014.

1., 4., 7. og 10. bekkur

Ljósmyndirnar sem teknar voru af
nemendum þessara árganga í byrjun
október eru komnar í skólann!

Verðið er 4500.- fyrir hópmynd af
bekknum í str. 20x25cm og 3
einstaklingsmyndir (1stk. 13x18 og 2
stk. 10x15 cm)

Myndirnar fást afhentar hjá ritara
skólans á árshátíð skólans og dagana á
eftir gegn greiðslu eða með því að
leggja inn á reikn. 545-14-404656 kt.
190179-3549 og framvísa kvittun. Á
árshátíðardaginn verður ljósmyndari á
staðnum með posa.

Allar nánari upplýsingar fást hjá Írisi
ljósmyndara með því að senda
tölvupóst á iris@infantia.eu
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