Febrúar 2021

3. feb – Opið hús 6.-10. bekkur
kl 19:30-21:30. Ekki akstur
3. feb – Lífshlaupið hefst
4. feb – Þorrablót
9. feb - Hreyfidagur
10. feb – Skólaráðsfundur
16. feb – Grímuball
22.-23. feb - Vetrarfrí

Við erum að klára að gera
umhverfissáttmálann okkar
sýnilegan. Annars erum við að fara
vinna með eitt af þemum grænfánans
og þemað núna er vatn.

Hér er slóð á upplýsingar um
Kelduna.

Lífshlaupið hefst
3. febrúar

Febrúar 2021

Í janúar og febrúar er þemað að efla samvinnu og tókum við
eina kennslustund 21. janúar í að æfa samvinnu nemenda
með leikjum. Allir nemendur tóku þátt og þeim var skipti í
hópa þvert á bekki og þurftu þeir að vinna saman við lausn
leikjanna/þrautanna. Samvinnan gekk mjög vel og eiga
krakkarnir hrós skilið.

Æfingin skapar meirtarann.... brjóttu verkefni niður í smærri
búta...
Þegar við sýnum börnunum okkar traust öðlast þau
hugrekki og sjálfstraust.
1. Í staðinn fyrir að laga, halda fyrirlestur, „redda“ eða „bjarga
málum“ fyrir barnið segðu: „Ég treysti þér til að sjá um þetta.“

Nemendur eru nú að vinna að
kynningu á Óskalandinu sínu og
gengur það vel. Vonandi munu þeir
klára það innan tveggja vikna og
kynna það fyrir öðrum nemendum
skólans sem og starfsfólki.
Einnig hafa nemendur fylgst með
veðrinu í eina viku og munu svo
vinna úr upplýsingunum á ýmsan
hátt.

2. Reynslan þjálfar börn í að leysa vandamál, einnig að upplifa og
afbera vonbrigði.
3. Viðurkenndu tilfinningar barnsins: „Ég veit þú ert í uppnámi, ég
væri það líka, en ég hef trú á þér.“

Við í 1. – 3. bekk höfum í janúar verið
dugleg að æfa okkur í skák, leika
okkur í snjónum, æfa okkur að lesa og
læra eitthvað nýtt á hverjum degi.

Nemendur hafa ekki verið að vinna í neinu sérstöku þema í janúar líkt og þeir gerðu fyrir jól, heldur unnið
meira í bókunum og leyst verkefni þeim tengdum t.d. lesa Laxdælu, leysa netverkefni á ensku, læra
efnafræði og um mannslíkamann. Þeir byrjuðu einnig á nýju verkefni í áhugasviðinu sem kallast
Tannhjólið, þar sem nemendur gerast rannsakendur, hönnuðir, uppfinningamenn, framleiðendur og
seljendur sinnar eigin vöru. Nemendur koma með hugmynd að framkvæmd og vinna eftir skrefum
hönnunarhugsunar. Í þessu verkefni er mikil samþætting milli bóklegs náms, sköpunar og iðn- og
tæknigreina. Þá á það einnig að stuðla að betri tenginu milli samfélags, vinnumarkaðar og skóla.
Lögreglan kom og var með fræðslu um ólögleg fíkniefni og skaðsemi þeirra, voru nemendur mjög
áhugasamir og sköpuðust miklar og góðar umræður. Fyrirlesturinn er hluti af forvarnarfræðslu skólans og
kemur í framhaldi af könnun, sem send var á nemendur, foreldra og starfsfólk skólans.

Febrúar 2021

Dagskrá Reykjahlíðarskóla febrúar 2021
mánudagur

þriðjudagur

1. Soðinn fiskur,
kartöflur, grænmeti
og sósa.

2. Gúllas,
kartöflustappa,
grænmeti og brún
sósa.

8. Slátur,
kartöflustappa,
grænmeti, jafningur
og kartöflur.

9. Soðinn fiskur,
kartöflur, grænmeti
og sósa.
Hreyfidagur kl.
13:45.

15. Fiskibollur,
kartöflur, grænmeti
og sósa.
Rjómabolla.
Bolludagur

miðvikudagur
3. Fiskur með
rjómaostasósu,
grænmeti og
hrísgrjón.
Opið hús 6.-10.
bekkur kl. 19:3021:30. Ekki akstur.
10. Tortillur,
kjúklingur, hrísgrjón,
grænmeti og salsa
sósa.
Skólaráðsfundur
kl. 13:30.

16. Saltkjöt og baunir, 17. Pylsur í brauði.
kartöflur og
grænmeti.
Grímuball fyrir alla
kl. 18-20

fimmtudagur
4. Þorramatur.

föstudagur

laugardagur

sunnudagur

5. Mexícósúpa,
tortillaflögur og
sýrður rjómi.

6.

7.

12. Grjónagrautur,
slátur og brauð.

13.

14.

18. Soðinn fiskur,
19. Kjötsúpa og
kartöflur og grænmeti. brauð.

20.

21.

25. Pizza og
grænmeti.

27.

28.

Þorrablót á
skólatíma.

11. Plokkfiskur,
grænmeti og
rúgbrauð.

Öskudagur

Skólaþjónustan og
Keldan í heimsókn.
Sprengidagur
22. Vetrarfrí

23. Vetrarfrí

24. Fiskur í orly,
kartöflur, grænmeti
og sósa.

26. Skyr og brauð.

