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Vikufréttir  
     Vika 22  (27.05. – 01.06. 2019) 

 

 

Mánudagur 

 10. bekkur í skólaferðalagi í Skagafirði. Lagt af stað kl. 8:30 

 

 

Þriðjudagur 

 10. bekkur í skólaferðalagi í Skagafirði. 

 

 

Miðvikudagur 

 10. bekkur í skólaferðalagi í Skagafirði. 

 

 

Fimmtudagur 

 Uppstigningardagur 

 

 

Föstudagur 

 

 

Annað: Sumarlestur  

Tímabilið 10.júní-10.ágúst og stendur Héraðsbókasafn Borgarfjarðar í Borgarnesi 

fyrir sumarlestri fyrir börn á aldrinum 6-12 ára en helsta markmið átaksins er að 

viðhalda og þjálfa ennfremur þá lestrarfærni sem börnin hafa náð í skólunum yfir 

vetrartímann.  

  

Allir nemendur fá frítt lánþegaskírteini á bókasafninu og geta valið sér bækur eftir 

áhuga hvers og eins.  

  

Hver lesin bók fer í pott sem dregið er úr í lok sumars á sérstakri uppskeruhátíð í 

Safnahúsinu en allir þátttakendur eru jafnframt verðlaunaðir fyrir að vera með.  

  

Sjáumst vonandi á bókasafninu í sumar! 

 

 

Spakmæli:  ,, Nú er gagnslaust að velta vöngum yfir því sem þú ekki hefur, 
   hugsaðu heldur um hvað gera má úr því sem fyrir hendi er.“      

Ernist Hemingway 
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Að lokinni vorsýningu 

Margir  mættu til okkar á opinn dag þann 16. maí s.l.  Þar gengur nemendur um með 

foreldrum sínum og sýndu þeim það sem þeir höfðu verið að vinna að í vetur.  Gaman 

var að sjá hversu glaðir nemendur voru þegar þeir leiddu foreldra sína um skólann og 

hversu hreyknir þeir voru af verkum sínum sem þeir sannarlega mega vera.   

Einnig bauð 9. bekkur uppá veitingar sem hægt var að kaupa á hóflegu verði.  Þetta er 

árlegur liður í fjáröflun fyrir útskriftarferð sem síðan er farin í 10. bekk.   

Þetta er skemmtilegur liður í skólahaldinu og þökkum við öllum sem kíktu við hjá okkur 

þennan dag fyrir komuna.  

 

 

 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.   

Ábm.: Kristín M. Valgarðsdóttir 
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