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

Kæru foreldrar og nemendur!
Kæru nemendur og foreldrar, gleðilegt nýtt ár! Nú hefur árið 2019 kvatt
okkur og árið 2020 heilsað með nýjum áskorunum og verkefnum. Í
janúar munum við vonandi ná að halda 20.000 hrósmiða hátíðina okkar
en hún er árlegur viðburður í tilefni þess að allur skólinn hefur í
sameiningu safnað 20.000 hrósmiðum. Við erum á góðri leið með að ná því takmarki. Í jólamánuðinum
keyptum við margar nýjar bækur á bókasafnið og færði FOKS okkur peningagjöf til að kaupa bækur,
við erum afskaplega þakklát fyrir það. Það er virkilega gaman að geta keypt allar þessar bækur og við
þurfum sameinast í því að hvetja börnin til dáða í lestrinum.
Við viljum minna á að ábyrg og örugg netnotkun er eitthvað sem allir foreldrar þurfa að huga að
varðandi börnin sín. Á heimasíðu SAFT (www.saft.is) geta foreldrar fundið ýmsar upplýsingar og
heilræði sem er ætlað að styðja þá í því að börnin þeirra umgangist netið á jákvæðan og öruggan hátt.
Í þessum mánuði eru tveir viðtalsdagar og munum við senda út tilkynningu þegar hægt verður að skrá
sig í viðtal. Þessa dagana er mikið myrkur úti og viljum við minna á endurskinsmerkin, það er
nauðsynlegt fyrir alla að nota þau þessa dagana.
Við hér í skólanum lítum björtum augum til komandi árs og sameiginlega tökumst við á við þau
verkefni sem bíða okkar. Við verðum að muna að það er sameiginlegt verkefni okkar allra að gera
star ð í skólanum okkar sem árangursríkast, því saman lærum við, náum árangri og gleðjumst.
Bestu þakkir fyrir samstar ð á liðnu ári og megi nýtt ár taka á móti okkur með bros á vör!
Bestu kveðjur úr skólanum,
Ólöf Inga

Á döfinni
21. janúar
Fræðsla í 6. bekk. Hver er ég?
23. janúar
Söngsalur
27.-28. janúar
Viðtalsdagar
30. janúar
Kynfræðsla í 8. bekk, Sigga Dögg kemur.
Fræðsla í 9. bekk, Gró n geðverndarmiðstöð.

Lesferill
Lesferill er matstæki frá Menntamálastofnun sem metur læsi.
Grunnpró n er svokölluð les mipróf sem meta leshraða og eru lögð fyrir
alla nemendur í 1. - 10. bekk reglulega til að meta stöðu nemenda. Talin
eru lesin orð á mínútu og ge n hafa verið út viðmið um árangur, þ.e.
orðafjölda á mínútu að vori í hverjum árgangi. Í Síðuskóla höldum við
skrá y r alla nemendur og fylgjumst með hvernig leshraðinn þróast. Ef
leshraðinn nær ekki almennum viðmiðum þarf að gera frekari ráðstafanir
sem felast m.a. í að auka lestur nemenda heima. Á hverju skólaári eru
þrjú les mipróf, í september, janúar og maí.
Í janúar verður próf númer tvö í Lesferli þetta skólaárið og nú er óskandi
að sem estir komist í átt að settu marki. Heimalestur er mikilvæg þjálfun
og með tímanum verður lesturinn það lipur að hægt er að lesa sér til ánægju. Gott er að lesa heima að
lágmarki 15-20 mínútur mm sinnum í viku og sumir þurfa enn meiri þjálfun. Til að þjálfa lesskilning er
gott að spyrja börnin út í textann sem verið er að lesa og spyrja hvað þau haldi að gerist næst í
sögunni.

Spurningakeppni á unglingastigi
Spurningakeppni unglingastigs er haldin ár hvert í Síðuskóla. Keppnin í ár fór fram 19. desember sl.
Fyrirkomulagið er þannig að keppnin skiptist í hraðaspurningar, bjölluspurningar,
vísbendingaspurningar og leik. Keppnin var spennandi í ár, en að lokum sigraði 10. bekkur eftir
úrslitaviðureign við 9. bekk. Við látum hér fylgja myndir frá keppninni, auk mynda af liðunum sem
stóðu sig öll vel og voru ottir fulltrúar sinna bekkja.

9. bekkur

10. bekkur

8. bekkur

Góðir gestir í desember
Við fengum góða gesti til okkar í desember, en til okkar komu nokkrir rithöfundar og sögðu frá nýjustu
bókum sínum. Þessir rithöfundar eru Brynhildur Þórarinsdóttir, Bjarni Fritzson, Árni Árnason og Ævar
vísindamaður. Við þökkum kærlega fyrir heimsóknirnr en þær glæða svo sannarlega lestraráhuga hjá
nemendum.
Hér má sjá nokkrar myndir frá heimsóknunum.

