Til foreldra og nemenda

FRÉTTABRÉF SÍÐUSKÓLA
Skólaárið 2017-2018 02.11. 2017 3. bréf
Kæru nemendur og foreldrar
Nú kveðjum við bleikan október, höldum áfram inn í skólaárið og verður ýmislegt um að
vera hjá okkur í þessum mánuði sem og öðrum. Það sem hæst ber hjá okkur er árshátíð

skólans sem verður dagana 23. og 24. nóvember. Nú eru æfingar komnar á fullt og má með
sanni segja að framundan sé erilsamur tími en vissulega skemmtilegur. Þetta er í fyrsta
skipti sem við höldum árshátíð fyrir áramót og verður spennandi að sjá hvernig til tekst.
Hér aftar í bréfinu má sjá hvernig skipulagið verður og að sjálfsögðu hittumst við öll í
hátíðarskapi þessa daga.
Dagur íslenskrar tungu er 16. nóvember. Þann dag verður Stóra upplestrarkeppnin sett í
7. bekk og einnig Litla upplestarkeppnin í 4. bekk. Í tilefni dagsins verður einnig uppbrot
þar sem vinabekkir ætla að hittast og spila saman.

Starfsáætlun Síðuskóla fyrir yfirstandandi skólaár er komin inn á heimsíðuna og má finna
hana á slóðinni
http://siduskoli.is/static/files/Skolanamskra/starfsaaetlun17-18.pdf

Á morgnana er oft mikið umferðarteppa hér við innkeyrsluna í skólann þar sem bæði er
verið að keyra hér inn á bílaplanið og einnig er mikil umferð frá Krógabóli. Við hvetjum
auðvitað alla til að ganga í skólann og nota endurskinsmerki. Við kvörtum nú ekki yfir
veðrinu sem er dásamlegt en þegar snjóinn vantar verður myrkrið meira.
Með bestu kveðju úr skólanum!
Ólöf Inga

Á döfinni í nóvember:
8. nóvember

Forvarnardagur gegn einelti

16. nóvember

Dagur íslenskrar tungu

23. nóvember

Árshátíð, kennsla til kl. 13:00 á yngsta stigi,
fram að hádegi á öðrum stigum..

24. nóvember

Árshátíð, engin kennsla

Nóvember er tileinkaður-

Virðingu
Regla mánaðarins er
„Við erum kurteis og jákvæð“

Árshátíð Síðuskóla 2017
Árshátíð Síðuskóla verður haldinn fimmtudaginn 23. og föstudaginn 24. nóvember nk. Á fimmtudeginum
hefst skóli klukkan 8:00 og stendur til kl. 13:00 hjá yngstu nemendum en 5.—10.bekkur hættir um
hádegisbil. Athugið að 1. bekkur dvelur í skólanum fram að sýningu kl. 14:30 þennan dag þar sem þeir
taka þátt í fyrstu foreldrasýningunni. Eldri nemendur ljúka skóla um hádegi en það getur verið aðeins
breytilegt eftir því hvernig stendur á. Klukkan 14:30 hefst fyrsta foreldrasýning og þá tekur við dagskrá
samkvæmt meðfylgjandi skipulagi. Á föstudag er engin kennsla samkvæmt stundaskrá heldur mæta
nemendur í skólann miðað við skipulag.

Fimmtudagur 23. nóvember 2017
Sýning kl. 14:30 – 15:30
Skemmtikraftar:
1. bekkur
7. JÁ
8. HL
10. bekkur

Árshátíðargestir: Foreldrar.
Kaffisala eftir sýningu.
Enginn aðgangseyrir.
Verð á kaffi og meðlæti 1.500 kr. fyrir
fullorðna og 500 kr. fyrir börn á
grunnskólaaldri.
Frítt fyrir yngri börn.

Sýning kl. 16:30 – 17:30
Skemmtikraftar:
3. bekkur
5. bekkur
8. SFS
10. bekkur

Sýning kl. 19:30 – 20:30
Ball kl. 20:35 – 22:00
Skemmtikraftar:
5. bekkur
7. JÁ
7. JS
8. HL
10. bekkur

Árshátíðargestir: Foreldrar.
Kaffisala fyrir og eftir sýningu.
Enginn aðgangseyrir.
Verð á kaffi og meðlæti 1.500 kr. fyrir
fullorðna og 500 kr. fyrir börn á
grunnskólaaldri.
Frítt fyrir yngri börn.

Árshátíðargestir: 5.–7. bekkingar
Sýning og ball.
Aðgangseyrir á ball: 500 kr.
Sjoppa og tómstundaherbergi opið.

Föstudagur 24. nóvember
Sýning kl. 10:00 – 11:00
Ball kl. 11:05 – 12:20
Skemmtikraftar:
4. bekkur
7. JÁ
7. JS
8. SFS
10. bekkur

Árshátíðargestir:
Nemendur 1. – 4. bekkjar.
Enginn aðgangseyrir.
Ball eftir sýningu (drykkur + bland í
poka selt dagana á undan).
Tómstundaherbergi opið.

Sýning kl. 14:00 – 15.00
Skemmtikraftar:
2. bekkur
4. bekkur
7. JS
10. bekkur

Árshátíðargestir: Foreldrar.
Kaffisala eftir sýningu.
Enginn aðgangseyrir.
Verð á kaffi og meðlæti 1.500 kr.
fyrir fullorðna og 500 kr. fyrir börn
á grunnskólaaldri.
Frítt fyrir yngri börn.

Sýning kl. 17:00 – 18.30
Skemmtikraftar:
8. HL
8. SFS
10. bekkur
Annáll
Nemendagrín
Skólagrín

Árshátíðargestir:
Nemendur 8. – 10. bekkja og gestir
þeirra.
Enginn aðgangseyrir.

Ball kl. 20:30 – 23:30
Nemendur 8. – 10. bekkja og aðrir
ballgestir.
Aðgangseyrir: 1.500 kr.
Tómstundaherbergi opið.

Jól í skókassa
Verkefnið Jól í skókassa er alþjóðlegt verkefni sem felst í því að fá börn jafnt sem fullorðna til að gleðja
önnur börn sem lifa við fátækt, sjúkdóma og erfiðleika með því að gef þeim jólagjafir. Haustið 2013
ákváðu umsjónarkennarar í þáverandi 7. bekk Síðuskóla að vera með í verkefninu og hefur skólinn verið
þátttakandi allar götur síðan. Verkefnið hefur fest sig í sessi í skólastarfinu og var ákveðið að ár hvert
yrðu það nemendur í 7. bekk og umsjónarkennarar þeirra sem héldu utan um verkefnið. Helga Dögg
dönskukennari hefur yfirumsjón með verkefninu og stýrir því á hverju ári. Síðuskóli hefur verið Grænfánaskóli frá því árið 2006 og fellur þetta verkefni vel að umhverfisstefnu skólans þar sem safnað er
saman gjöfum í kassana frá nemendum og starfsfólki. Lögð er áhersla á að endunýta og finna það sem er
nothæft, setja í kassana og gefa hlutunum nýtt hlutverk. Hér að neðan má sjá skemmtilegar myndir frá
því þegar 7. bekkur pakkaði gjöfum í kassana áður en þeir voru sendir af stað.

Öryggi í umferðinni
Kæru foreldrar og forráðamenn
Nú þegar það er farið að dimma er MJÖG mikilvægt að börnin og reyndar við öll notum endurskinsmerki eða endurskinsvesti þegar við erum í umferðinni.
Í myrkri sjást gangandi og hjólandi vegfarendur illa þrátt fyrir götulýsingu. Útsýni ökumanna er allt
annað en þeirra sem eru gangandi eða hjólandi. Gangandi eða hjólandi vegfarendur ættu því ætíð að
nota viðeigandi öryggisbúnað s.s. endurskin, ljósabúnað og hjálm.

Við beinum því til ykkar að yfirfara hjólabúnað og yfirhafnir barnanna og ganga úr skugga um að endurskinsmerki séu á yfirhöfnum og glitaugum og ljós á
reiðhjólum. Þess má geta að Slysavarnardeild Landsbjargar
kom færandi hendi í skólann núna í vikunni og gaf öllum
nemendum á unglingastigi endurskinsmerki.
Verum vel upplýst og örugg í umferðinni!
Hér má sjá gott myndband um endurskinsmerkjatilraun
https://www.youtube.com/watch?v=tIq7VBCoMsw

Hvernig líður börnunum okkar?
Heimili og skóli og Rannsóknir og greining bjóða upp á fræðslu fyrir foreldra barna í 8.-10. bekk
og fyrstu bekkjum framhaldsskóla. Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur og viðhorf foreldra skipta
gríðarlegu máli þegar kemur að námsárangri, líðan og forvörnum gegn áfengis- og vímuefnaneyslu.
Fundurinn verður haldinn í Síðuskóla þann 7. nóvember nk klukkan 20:00
DAGSKRÁ:
Hvernig líður börnunum okkar?
Margrét Lilja Guðmundsdóttir sérfræðingur hjá Rannsóknum og greiningu og kennari á
íþróttafræðisviði Háskólans í Reykjavík fjallar um niðurstöður rannsókna meðal barna og
unglinga í ykkar sveitarfélagi.
Foreldrar eru bestir í forvörnum
Bryndís Jónsdóttir verkefnastjóri hjá Heimili og skóla fjallar um mikilvægi foreldra í forvörnum og
18 ára ábyrgð.
Lýðheilsusjóður og Velferðarsjóður styrkja verkefnið.

MATSEÐILL - nóvember 2017
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

1.

2.

3.

Kindabjúgu,
kartöflumús

Snakkfiskur,
Blómkálssúpa,
hrísgrjón, ávextir salatbar

9.

6.

7.

8.

10.

Fiskinaggar,
kartröfluteningar,
ávextir

Kjötsúpa

Grænmetisbuff, Hamborgarar
Lambagúllas,
hrísgrjón, súrsæt- Val nemenda í 4. kartöflur, brúnsósa
sósa
bekk

13.

14.

15.

16.

17.

Plokkfiskur, ávextir Krakkabúðingur, Fiskur í raspi,
kartöflur, bakaðar kartöflur,
baunir
kokteilsósa,
ávextir

Pizza, grænmeti

Makkarónugrautur,
ávextir

20.

21.

22.

23.

24.

Hakk og spaghettí,
grænmeti

Soðinn fiskur,
kartöflur, rúgbrauð, ávextir

Grísakjöt,
kartöflur,
grænmeti

ÁrshátíðÓákveðinn matseðill

Árshátíð

27.

28.

29.

30.

Hökkuðbuff,
kartöflur, brúnsósa

Gratínfiskur, hrís- Kjúklingur, hrísgrjón, köld sósa, grjón, brúnsósa
ávextir

