Fréttabréf Grunnskólans Hofsósi

3. nóvember 2015

Ágætu foreldrar/forráðamenn.
Síðasta vika var ansi fjörug. Nemendur allra þriggja starfstöðvanna sameinuðust í þemavinnu og
danskennslu á Hofsósi fyrir hádegi. Það gekk afskaplega vel og var lokahnykkurinn svo vinakaffi á
föstudaginn.
Námsmat
Í næstu viku, 9. – 13. nóvember, er námsmatsvika. Ekki er um að ræða sérstaka prófdaga eins og
verið hefur, enda margar leiðir farnar við að meta nemendur. Þeir kennarar sem hyggjast leggja fyrir
próf gera það í sínum kennslustundum.
Dagur gegn einelti
8. nóvember er helgaður baráttunni gegn einelti í samfélaginu. Dagurinn verður að þessu sinni
haldinn hátíðlegur í skólanum föstudaginn 6. nóvember til að geta nýtt virkan skóladag til að huga að
þessu mikilvæga málefni. Á föstudaginn mun starfsfólk skólans klæðast grænum litum til að sýna
málefninu stuðning og hvetjum við nemendur til að gera hið sama.
Spjaldtölvufundur hjá foreldrum 8. – 9. bekkjar
Nú er loks komið að því að setja af stað spjaldtölvuvæðingu sem fyrirhuguð var fyrir þetta skólaár.
8. – 9. bekkur verður fyrsti hópurinn sem fær spjaldtölvur á hvern nemanda. Það verða einnig keyptar
spjaldtölvur, ein á hverja fjóra nemendur í 1. – 3. bekk. Hugmyndin er að nemendur í 4. til 7. og 10.
bekk á Hofsósi hafi þá betri aðgang að þeim fartölvum sem eru til í dag og hægt verði að skipuleggja
mun meiri notkun á þeim en hægt hefur verið hingað til.
Þriðjudaginn 10. nóvember kl. 18:00 kemur Ingvi Hrannar í Hofsós og kynnir fyrir foreldrum
nemenda í 8. og 9. bekk möguleika varðandi það að koma inn í kaup á vélum og hins vegar að
skólinn eigi tækin.
Vinaliðanámskeið hjá 8. – 10. bekk
Eldri vinaliðar skólans fara miðvikudaginn 11. nóvember á námskeið á Akureyri. Þar verður farið
yfir hlutverk vinaliðans og þeim kenndir leikir. Vinaliðar í 4. – 7. bekk fóru á námskeið á
Sauðárkróki þriðjudaginn 3. nóvember.
Starfsdagur
Mánudagurinn 16. nóvember er starfsdagur kennara og því frí hjá nemendum þann dag.
Foreldraviðtöl
Foreldraviðtöl verða þriðjudaginn 17. nóvember og í þeim verða vitnisburðir afhentir. Þann dag fara
nemendur heim á hádegi. Umsjónarkennarar senda út nánara skipulag fyrir daginn.
Jól í skókassa
Í ár ætlum við að taka þátt í verkefninu "Jól í skókassa" en það er alþjóðlegt verkefni sem felst í því
að fá börn jafnt sem fullorðna til þess að gleðja önnur börn sem lifa við fátækt, sjúkdóma og
erfiðleika með því að gefa þeim jólagjafir. Nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á slóðinni
http://www.kfum.is/skokassar/
Hver bekkjardeild ætlar að setja í einn til tvo skókassa. Umsjónarkennarar munu koma frekari
skilaboðum heim til foreldra/forráðamanna.
Bestu kveðjur,
Starfsfólk Grunnskólans austan Vatna, Hofsósi

