Desember 2020

Við í grænfánanum erum á fullu að
klára skrefin 7. Eitt af skrefunum er
að hafa umhverfissáttmála og 24.
nóvember var grænfánadagur þar
sem að allur skólinn vann að gerð
hans. Hlökkum við til að geta sýnt
lokaútgáfuna.
Í desember ætlum við að vinna gegn
matarsóun. Þetta verður gert í
samstarfi með leikskólanum sem er
að stíga sín fyrstu skref í átt að
grænfána.

Jólafrí er frá
19. des – 3. jan.
Gleðileg jól

Desember 2020

Við í 4. – 6. bekk vorum mjög
fegin við síðustu tilslakanir
sóttvarnarlæknis, þegar við
losnuðum við grímurnar en
krakkarnir eiga hrós skilið fyrir
þennan tíma sem grímuskyldan var
hjá þeim, þeir stóðu sig alveg
glimrandi vel.
Við settum Óskalandið í bið á
meðan, en nú erum við byrjuð aftur
við þá vinnu og verður gaman að
sjá afraksturinn. Nemendurnir
standa sig mjög vel.

Hafa lokið verkefninu Draumalandið
og enduðu nemendur á að kynna
landið sitt fyrir 4.-10. bekk. Stóðu
þeir sig allir með mikilli prýði. Næsta
verkefni snýr að skjánotkun og
samfélagsmiðlum. Byrjaði verkefnið
á skjápásu og nemendur hvattir til að
sinna annarri iðju. Meira er um
einstaklingsverkefni í þessari lotu,
sem snýr að kostum og göllum
samfélagsmiðla og áhrif skjánotkunar
á andlega og líkamlega heilsu. Enn er
grímuskylda á unglingunum og hafa
þeir staðið sig rosalega vel og eiga
mikið hrós skilið.

Við í jákvæðum aga höfum verið að vinna með hrós og þakkir
og munum halda því áfram í desember. Við byrjuðum á að
vinna með hrós og sáum að það þarf að þjálfa því það getur
verið erfitt að gefa hrós og líka erfitt að taka á móti því. Núna
bætum við þakklæti við og þá þurfa nemendur svolítið að
hugsa inn á við og velta fyrir sér hvað þeir eru þakklátir fyrir.
Okkar framlag í degi gegn einelti var að láta alla nemendur
gefa einhverjum samnemanda sínum hrós á miða. Þetta gerði
starfsfólkið líka sín á milli.

Desember 2020

Dagskrá Reykjahlíðarskóla desember 2020
mánudagur
30. nóvember. Soðinn
fiskur, kartöflur, grænmeti
og smjör.

þriðjudagur
1. Grjónagrautur, slátur og
brauð.

miðvikudagur
2. Kjúklinganaggar, franskar,
grænmeti og kokteilsósa.

Kveikt á jólatré kl. 10.

7. Plokkfiskur, rúgbrauð og
grænmeti.

föstudagur

3. Silungur, kartöflur,
grænmeti og sósa.

4. Carbonara pasta,
grænmeti og
hvítlauksbrauð.

Opið hús 1.-5. bekkur kl.
18:00-19:30. Skólabíll
keyrir.
8. Kjúklingasúpa og brauð.

9. Steiktur fiskur, kartöflur,
grænmeti og sósa.
Opið hús 6. - 10. bekkur kl.
19:30 - 21:30. Skólabíll
keyrir.

14. Fiskibollur, hrísgrjón,
grænmeti og sósa.

fimmtudagur

10. Kalkúnabringa með
11. Hamborgarar, franskar,
fyllingu, rauðkál, grænmeti og salat og sósa.
kalkúnasósa.
Val hjá 2.-3. bekk.

15.
16. Soðinn fiskur, kartöflur og 17. Pylsur í brauði.
Skipulagsdagur. Nemendur grænmeti.
í fríi.
Val hjá 4 .- 6. bekk.
Þema kl. 8:30 - 14:20.
Jólatarsan, nemendur koma Þema kl. 8:30 - 14:20.
með íþróttaföt.

18.
Þema kl. 8:30 – 12:00.
Enginn hádegismatur.
Litlujól kl. 17:30 -20:30.
Kvöldmatur, hangikjöt,
kartöflur, rauðkál, baunir
og jafningur.

