
Fréttabréf
Síðuskóla
5. bréf - janúar - skólaárið 2020-2021

Kæru foreldrar, nemendur og starfsfólk!
Gleðilegt nýtt ár 2021!
Við höfum nú kvatt árið 2020, verkefni þess voru mörg hver krefjandi og
óvenjuleg. Við förum inn í nýja árið full bjartsýni, tilbúin að takast á við
þær áskoranir og verkefni sem það býður okkur upp á. Skólastarf hefur
farið vel af stað og takmarkanir litlar sem stendur, við höldum áfram að huga vel að sóttvörnum. Við
búum áfram við það að skipulag getur breyst með stuttum fyrirvara þannig að það er mikilvægt að
lesa vel allar upplýsingar sem berast frá skólanum. Verið í sambandi við okkur ef eitthvað er óljóst, það
er mikilvægt svo allt gangi sem allra best.
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 mikilvægt að geta boðið nemendum
upp á nýjar og áhugaverðar bækur og við þurfum að sameinast í því að hvetja börnin til dáða í
lestrinum.
Við minnum 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 heilræði og leiðbeiningar um örugga
netnotkun barna.
Við hér í skólanum lítum björtum augum til komandi árs og saman tökumst við á við þau verkefni sem
bíða okkar. Það er sameiginlegt verkefni okkar allra að gera star�ð í skólanum okkar sem
árangursríkast, því saman lærum við, náum árangri og gleðjumst.

Við þökkum ykkur fyrir samstar�ð á liðnu ári og megi nýtt ár verða okkur öllum gott.

Með góðri kveðju inn í helgina!
Ólöf, Malli og Helga

Árshátíð Síðuskóla frestað
Sú ákvörðun hefur verið tekin að fresta árshátíð skólans til 18. og 19.
mars. Við vonumst til að þá verði takmarkanir ekki eins miklar og nú eru
og hægt að hafa áhorfendur í sal. Við ætlum einnig að færa
skipulagsdaginn um einn dag. Hann er settur mánudaginn 25. janúar en
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til að missa ekki tvo mánudaga úr skóla á svona stuttum tíma setjum við hann þriðjudaginn 26. janúar.
Skráningar í frístund þessa daga verða �uttar y�r á nýjar dagsetningar.

Á döfinni
18. og 19. janúar
Stúlkan í turninum, tónleikar í Ho� fyrir 4.-6. bekk
26. janúar
Skipulagsdagur
Sálræn áföll, námskeið fyrir annað starfsfólk.
27. janúar
Ytra mat - matsaðilar frá Ásgarði koma
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Myndir úr skólanum

https://s.smore.com/u/889cc59c52d39332503280bf794fe4df.jpg
https://s.smore.com/u/73e98672520e05f94fbf9e83a21e42c2.jpg
https://s.smore.com/u/2c393d8b4e977bc4da2e04ac2ad8208f.jpg
https://s.smore.com/u/bd84f294920ef2bea89955334af78a1f.jpg
https://s.smore.com/u/89719badfe2af3847679d03d4b7a0a28.jpg
https://s.smore.com/u/84f12c607e26f5119c581103906ed365.jpg
https://s.smore.com/u/908db52a5b968853efb78c70e5b863f5.jpg
https://s.smore.com/u/36477cc23b8dcc5a0165eb96c6e4a66e.jpg
https://s.smore.com/u/678b260ea49d2a14a486b423ae62cfb1.jpg
https://s.smore.com/u/31d89cf21169aa7166dfd1e1cca58583.jpg
https://s.smore.com/u/3d157d74dae14ccfba3f12abb674eac3.jpg
https://s.smore.com/u/28755909217101a6ba24cd9b67755403.jpg
https://s.smore.com/u/79291496f32ab6c97d3da215a0ee78ad.jpg
https://s.smore.com/u/bdf7f885902f8fdc3852af9d60c8c9a1.jpg
https://s.smore.com/u/c096ed6c50f217163081ebfff9bf44ae.jpg
https://s.smore.com/u/263e546450958f4b6c24ada11180a57c.jpg
https://s.smore.com/u/67b28ec44ef170a2d4dfc14de2844918.jpg
https://s.smore.com/u/6a62188a7272c8888d61c835961fc0f0.jpg


https://s.smore.com/u/886f18edd619b0bca7aa6836c5ec18a9.jpg
https://s.smore.com/u/f707ba263725eb1b19317b3023f1612a.jpg
https://s.smore.com/u/f8b029cefe62644e15f16d2126110f68.jpg

