Aðventustundir í desember
Mánudagana 4. des, 11. des og 21. des og föstudaginn
22. des verða aðventustundir á Skála kl: 9.00. Kveikt á
aðventukertum og jólalög sungin
Hjálpum öðrum – flöskusöfnun
Börnin koma með flöskur að heiman vikuna 4. -8.
desember og skila í endurvinnsluna. Ágóðann af
söfnuninni fer til SOS-barnaþorpa en þau reka heimili
víða um heim fyrir börn í nauðum. Garðasel er
Sólblómaleikskóli hjá SOS vegna þessa verkefnis.

Mán
4 Flöskusöfnun
Hópastarf/valstundir

Jólatónleikar í Tónbergi
Vík og eldri árgangurinn á Holti verða með jólatónleika
í Tónbergi fimmtudaginn 14. desember kl: 15.30 og sér
Samúel Þorsteinsson, tónlistarkennari, um tónleikana
ásamt starfsfólki Víkur og Holts. Aðventukaffi verður í
anddyri Tónbergs að tónleikum loknum. Fjölskyldur
barnanna velkomnar.
Rauður dagur og jólaskemmtun
Þriðjudaginn 19. desember er Rauður dagur og þá
koma allir í einhverju rauðu. Litlu - jólin eru á rauðum
degi og jólaskemmtun fyrir hádegi og við borðum
jólamatinn í hádeginu
Skipulag deilda
Hver deild skipuleggur fyrir sig desembermánuð þar
sem söngur, föndur, lestur, samvera og vettvangsferðir
eru hluti af viðfangsefnunum. Dagatöl deilda eru send
til foreldra í tölvupósti og má einnig nálgast á
heimasíðu skólans

valstundir fh / eh
stelpu og strákaval

Aðventustund kl: 9.00
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Hópastarf / valstundir
Jólasöngstund Lón og 2014 árgangs og aðventukaffi
Jólasöngstund verður á Lóni og fyrir yngri börnin á
Holti þriðjudaginn 13. desember kl: 15.00 þar sem
fjölskyldum er boðið að koma, syngja nokkur jólalög
með okkur og fá sér heitt súkkulaði og smákökur í lokin.

Þri
5 Flöskusöfnun

valstundir fh / eh
Stelpu og strákaval

Aðventustund kl: 9.00
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Hópastarf/valstundir
Aðventustund
kl: 9.00

25

Rauður dagur
Litlu- jólin kl: 9.30

Fim
710 Flöskusöfnun
Hópastarf/valstundir

Hópastarf/valstundir
Hreyfistund ½ Lón fh
Hreyfistund fh 2014
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Hópastarf/valstundir
Hreyfistund ½ Lón fh
Hreyfistund fh 2014
Jólasöngstund og
aðventukaffi á Lóni Holti kl. 15.00 -15.45
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Hópastarf og valstundir
Íþróttahúsið fyrir Lón
og Holt
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Hópastarf/valstundir
Jólatónleikar
Víkur / Holts í
Tónbergi kl: 15.30 –
aðventukaffi á eftir

Íþróttahúsið fyrir Vík

Fös
8 Flöskusöfnun
Hópastarf/valstundir
Íþróttahús 2012 og
2013 árgangar eh
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Hópastarf/valstundir
Íþróttahús 2012 og
2013 árgangar eh

22
Aðventustund
kl: 9.00
Öðruvís
i dagur

Jólamatur í
hádeginu
27

26
Jóladagur

Mið
6 Flöskusöfnun

Annar í jólum

Valstundir / frjáls
leikur
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Valstundir / frjáls
leikur

Enginn getur hjálpað öllum en allir geta hjálpað einhverjum
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Valstundir / frjáls
leikur

