
Fréttabréf Síðuskóla
4. bréf - desember - skólaárið 2019-2020

Kæru foreldrar og nemendur!
Nú er desembermánuður genginn í garð með allri sinni ljósadýrð og
hlýleika. Eins og allir vita er árshátíðin búin og hún var okkur öllum til
sóma. Við getum verið stolt af �ottu krökkunum okkar sem stóðu sig af
stakri prýði, hvort sem um var að ræða undirbúning, leikatriði eða frágang.
Í desember verður ýmislegt um að vera í skólanum. Uppbrot verða í skólastar�nu þar sem við munum
meðal annars föndra, syngja saman jólalög á söngsal, fara á tónleika, sjá jólaleikrit, heimsækja
Minjasafnið og ýmislegt �eira.
Litlu jólin verða þann 20. desember. Við munum halda fyrirkomulagi síðustu ára og hafa allan skólann
á sama tíma á litlu jólum. Það koma því allir í skólann kl. 9.00 og fara heim um kl. 11.00. Fyrst verður
hópnum skipt í salinn og stofur en eftir það hittast svo allir í íþróttasalnum og ganga saman í kringum
jólatréð.
Frístund er opin þennan dag frá kl. 8.00-9.00 og 11.00-12.00 fyrir þá sem þar eru skráðir. Frístund er
lokuð frá kl. 12.00.
Skólinn hefst svo aftur eftir jólaley� mánudaginn 6. janúar 2020 samkvæmt stundaskrá. 

Nú þegar farið er 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. 

Starfsfólk Síðuskóla óskar nemendum og foreldrum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári og
þakkar samstar�ð á árinu sem er að líða.

Með hækkandi sól höldum við svo áfram að vinna saman, ná árangri og gleðjast!
Bestu kveðjur úr skólanum,

Ólöf Inga

Á dö�nni
3. desember

Flokkunarkeppni yngsta stig - 3. og 4. tími
4. desember

Jólaþemadagur, söngsalur kl. 8:05
5. desember

7. bekkur, fræðsla frá lögreglunni
Skólaráðsfundur kl. 15:00

9.-13. desember
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Símafrí alla vikuna
9. desember

Bjarni Fritzson les úr nýrri bók um Orra óstöðvandi
11. desember

Brynhildur Þórarins heimsækir 8.-10. bekk kl. 8:55 og les úr bók sinni Ungfrú fótbolti.
19. desember

Spurningakeppni á unglingastigi kl. 10:00-11:00
20. desember

Litlu jólin kl. 9:00-11:00, lokað í Frístund frá kl. 12:00
6. janúar

Skóli hefst aftur eftir jólaley� samkvæmt stundaskrá

Steinar Logi Stefánsson 4. og 7. bekkur á sal Ólöf Inga skólastjóri

Árshátíð skólans var hin glæsilegasta
Árshátíð skólans var haldin dagana 14. og 15. nóvember
síðastliðinn. Nemendur og starfsfólk lögðu mikla vinnu í allan
undirbúning og voru atriðin og umgjörðin einstaklega �ott. Á
heimasíðu skólans er að �nna y�r 800 myndir og við hvetjum ykkur
til að skoða þær.
Myndirnar er að �nna hér. 

Stóra og litla upplestrarkeppnin
Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk og Litla upplestrarkeppnin í 4. bekk voru settar á sal Síðuskóla
þriðjudaginn 19. nóvember síðastliðinn. Hefð er fyrir því að formleg setning sé á degi íslenskrar tungu
þann 16. nóvember en hann bar nú upp á laugardegi. Keppnin snýst um að æfa vandaðan upplestur,
framburð og framkomu. Árgangarnir komu á sal og Ólöf Inga skólastjóri ávarpaði hópinn og Steinar
Logi Stefánsson, fyrrum nemandi skólans, �utti ljóð og ræddi um þátttöku sína í Stóru
upplestrarkeppninni. Hér að neðan má sjá myndir frá þessum hátíðlega viðburði. 
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Símafrí 9.-13. desember
Nemendaráð kom með þá tillögu að vera með símafrí dagana 9.-13.
desember. Jafnframt var skorað á hina skólana í bænum að vera með
símafrí sömu daga og voru góðar undirtektir við því. Markmiðið með
símafríinu er að nemendur njóti samskipta og samveru án símanna.

Flokkunarkeppni
Sú hefð hefur skapast í Síðuskóla að hafa �okkunarkeppni á milli
árganga. Í síðustu viku var �okkunarkeppni á miðstigi og
unglingastigi og á morgun mun yngsta stigið keppa. Markmið með
keppninni er að þjálfa �okkun og auka með því móti
endurvinnsluhlutfall.
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Lestrarhátíð
Í október og nóvember var lestrarátak í skólanum. Nemendur á yngsta
stigi lásu alls 1392 bækur - glæsilegur árangur hjá þeim. Lestrarhátíð var
haldin sl. föstudag fyrir eldri nemendur sem luku þriggja bóka áskorun.
Við megum eiga von á �eiri lestrarhvetjandi verkefnum á nýju ári.

Ávaxtaáskrift
Frá og með áramótum verður boðið upp á ávaxtaáskrift í skólanum
og er markmiðið með því að stuðla að heilsusamlegu mataræði.
Þetta verður gert í tilraunaskyni til vors. Nánari upplýsingar verða
sendar í pósti á næstu dögum.
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