Fréttabréf Árskógarskóla
Leik– og grunnskóli, Árskógi, Dalvíkurbyggð
74 tölublað 7. árgangur febrúar 2019 Ábyrgðarmaður: Jónína Garðarsdóttir

námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing

Kæru foreldrar
Um miðjan mánuðinn barst okkur liðsauki þegar Alda Rós bættist við starfslið Kötlukots. Hún starfar
sem stuðningsfulltrúi og er vinnutími hennar 8:00-12:00. Einnig byrjaði hjá okkur nýr nemandi á
leikskólastigi. Við bjóðum þau bæði hjartanlega velkomin til okkar. Framundan er febrúarmánuður
með hækkandi sól og margt um að vera í Árskógarskóla. Dagur leikskólans, skíðadagur, skipulagsdagur
og samráðstdagur eru meðal þess sem er á dagskrá í mánuðinum en nánari útlistun á þessum dögum
eru hér að neðan. Við hvetjum ykkur síðan að fylgjast með mánaðaryfirlitinu.
Bestu kveðjur, Jónína og Hjördís Jóna

6. febrúar verður dagur leikskólans haldinn hátíðlegur í leikskólum landsins. 6. febrúar er
merkisdagur í íslenskri leikskólasögu því þann dag árið 1950 stofnuðu frumkvöðlar leikskólakennara
fyrstu samtök sín.
Í tilefni dagsins ætlum við að bjóða foreldrum, nemendum og kennurum að koma og
borða morgunverð með börnunum áður en þeir halda til sinna starfa. Morgunverðurinn
er í boði frá 07:45-8:30. Hlökkum til að sjá sem flesta.

Skíðadagur grunnskólastigs er áætlaður þriðjudaginn 12. febrúar með fyrirvara um að bæði veður og
skíðafæri leyfi þennan dag. Ef ekki gefst færi þann dag verður annar dagur fyrir valinu sem fyrst. Börnin
taka með sér sín eigin skíði/bretti en annars geta nemendur fengið skíði á staðnum. Skólinn stendur
straum af öllum kostnaði þennan dag hvort sem um er að ræða leigu á skíðabúnaði eða kaup á
lyftukortum. Á þessum degi gefst nemendum einstakt tækifæri til að læra á skíði og markmiðið með
deginum er að öll grunnskólabörn í Árskógarskóla geti staðið á skíðum eða bretti. Sleðar eru þó
leyfðir þennan dag.

Skipulagsdagur Árskógarskóla verður mánudaginn 11. febrúar en þá er skólinn lokaður á meðan
starfsfólk sinnir endurmenntun og undirbúningi fyrir nám og kennslu barnanna.
Samráðsdagur grunnskólanna verður fimmtudaginn 21. febrúar. Þá mæta grunnskólanemendur í
viðtöl með foreldrum sínum til ræða hvernig gengið hefur í skólastarfinu og hver næstu skref verða.
Leikskólabörnin mæta í skólann þennan dag eins og aðra fimmtudaga.
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