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Vikufréttir  
     Vika 20  (13.05 – 17.05. 2019) 

 

 

Mánudagur 

 Frá og  með deginum í dag er ætlunin að vera úti í leikfimi. Allir þurfa að vera 

klæddir eftir veðri og í skófatnaði sem gott er að hlaupa í. Við byrjum á fótbolta 

og þá má koma með takkaskó.  Sundið helst óbreytt.   

  8. bekk fer í heimsókn að Borg á Mýrum  kl. 8:30  

 10. bekkur í Rótarý starfskynningum  

 Frí í Búbblunni alla vikuna 

 6. og 7. bekkur taka á móti gestum frá Tékklandi, Spáni og Ítalíu 

 

Þriðjudagur 

 4. bekkur í vorferð. Þau heimsækja Fossatún, Hest og Hvanneyri.  

 Lagt af stað kl. 8:30 

 10. bekkur í Rótarý starfskynningum  

 

Miðvikudagur 

 6. og 7. bekkur á ferðalagi með gestum sínum.  

 Stigsfundur á yngsta stigi kl. 13:30  

 Stigsfundur á elsta stigi kl. 14:30  

  

Fimmtudagur  

 Opinn dagur í skólanum frá 11-14.  Þar sýna nemendur ýmis verk sem þeir hafa 

verið að vinna að í vetur.  Nemendur í 9. bekk verða með kaffihús og selja þar 

kaffi og kökur.  Allir velkomnir.   

 Stigsfundur á miðstigi, kl. 14:40 

 

Föstudagur 

 3. bekk fer í fjöruferð í Akrafjöru  kl. 10:00 - 13:00 

 Útivistardagur í unglingadeild.  
 

 

Annað 

Þessa vikuna dvelja 28 nemendur og 10 kennarar frá þremur löndum Tékklandi, Spáni 

og Ítalíu hjá okkur hér í skólanum.  Hér eru á ferðinni skólar sem taka þátt í 

Erasmusverkefninu Enjoyable maths sem skólinn okkar tekur einnig þátt í.  

Þátttakendur  eru nemendur í 6. og 7. bekk og koma þau til með að fá til sín gesti sem 

munu búa á heimilum þeirra og dvelja hér alla næstu viku við leik og störf.   

 

Spakmæli 

,,Til að forðast gagnrýni: gerðu ekkert, segðu ekkert, vertu ekkert.“   
 

Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir.  

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Foreldrum og öðrum velunnurum 

skólans er  boðið í heimsókn  
 

Ath. einnig er opið hús hjá  

7. bekk í Mjólkursamlaginu  

 

Nemendur kynna og sýna 

verkefni sín sem þeir hafa  

unnið að í vetur 
 

9. bekkur  verður með  

kaffihús í skólanum þar sem 

kaupa má ljúffengar veitingar  
 

 

Allur ágóði  rennur í ferðasjóð nemenda   

 

Allir velkomnir 
 

Nemendur og starfsfólk  
Grunnskólans í Borgarnesi 

 


