Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð

Vikufréttir
Vika 11(15.03.2021 – 19.03. 2021)
Mánudagur
 Skólahópur frá Uglukletti kemur í heimsókn.
 Ný lota að hefjast í list- og verkgreinum
 Þemavika í skólanum þar sem undirbúningur árshátíðar er aðalatriðið.
Þriðjudagur
 Þemavika
Miðvikudagur
 Þemavika
Fimmtudagur
 Þemavika
 Stóra upplestrarkeppnin á Vesturlandi fer fram í Laugagerðisskóla kl. 13:00
 Lota 4 hefst á miðstigsvalinu
Föstudagur
 Þemavika

Spakmæli:
„Við erum ekki öll að klífa sömu fjöll“
Annað:
Stóra upplestrarhátíð í 7. bekk var haldin í dag 10. mars hjá okkur hér í
Grunnskólanum í Borgarnesi. Þar voru valdir fulltrúar skólans sem taka munu þátt í
lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar á Vesturlandi.
Það var ekki auðvelt hlutskipti dómaranna að velja aðila í verðlaunasæti þar sem allir
nemendur stóðu sig með prýði og höfðu greinilega æft sig vel, sem er jú megintilgangur
keppninnar.
Fulltrúar skólans verða þau Eyjólfur Ágúst Hjörleifsson, Þorsteinn Logi Þórðarson og
Friðmey Hekla Þórdísardóttir og varamaður er Benjamín Mager Hlynsson.
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Jóga
Síðustu þrjár vikur hefur Elín Matthildur Kristinsdóttir velferðarkennari boðið upp
á mjúkt morgunjóga fyrir yngsta stigið í upphafi skóladags. Jógamínúturnar eru á
miðrými yngsta stigs frá kl. 8:10-8:20. Þátttaka er svo góð að nauðsynlegt reyndist að
skipta morgnunum milli bekkja. Eftir páskafrí verður svo kannað hvort eftirspurnin
heldur áfram og hvort hægt verði að bjóða bekkjum að koma oftar en einu sinni í viku.
Að sögn Elínar Matthildar kom hugmyndin til út frá svipuðu verkefni sem unnið er
í Tálknafjarðarskóla og vegna þess að nemendur hafa alltaf af og til verið að kalla eftir
því að gera jóga. Nú enda búbblutímar á yngsta stigi á léttu jóga og morgunjógað er svo
viðbót fyrir þá sem vilja meira.

Úgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.
Ábm.: Guðdís Jónsdóttir
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