PBS fréttir
Enn erum vi! á 1. ári vi! a! koma PBS-kerfinu í gang en #a! tekur 3-5 ár. Á döfinni er a! setja á
litaviku í desember #ar sem öllum nemendum skólans er skipt í fjóra hópa, gulan, rau!an,
grænan og bláan. Í sí!ustu litaviku vann rau!i hópurinn litabikarinn og fékk piparkökur og
drykk á sal.
Me! PBS var sett inn sú regla, a! nota mætti síma og ipod á ábyrgan hátt. Nemendur n"ttu sér
#etta strax og nokku! hefur bori! á #ví a! #eir mæti einnig me! myndavélar. Nú er svo komi!
a! endursko!a #arf regluna #ar sem hún hefur veri! misnotu! á margan hátt. Nemendur hafa
veri! a! samræma klósettfer!ir, taka myndir undir dyrnar á klósettinu o.fl. Vi! vitum a! flestir
nemendur fara eftir reglunni og #ess vegna viljum vi! ekki breyta henni strax. $ví förum vi! #ess
á leit vi! foreldra a! #eir ræ!i vi! börnin sín um ábyrga notkun á #essum raftækjum.
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Í #essari Myllu
$emadagar

Nemendará!
Nemendará! skólans er skipa! 21 nemanda
úr 9. og 10. bekk. Forma!ur nemendará!s
er Torfi Agnar Jónsson, 10. JS og varaforma!ur
er Ingibjörg Jenn" Jóhannesdóttir, 9. HE

Starfsfólk Myllubakkaskóla
óskar nemendum og foreldrum
gle!ilegra jóla og farsældar á n"ju ári.

Skólará!
Í skólará!i Myllubakkskóla eru:
Hrefna Höskuldsdóttir, foreldri
Júlíus Fri!riksson, foreldri
Ingólfur H. Matthíasson, kennari
Gísli B. Gunnarsson, kennari
Svandís H. A!alsteinsdóttir, stu!ningsfulltrúi
Torfi A. Jónsson, nemandi
Ingibjörg Jenn" Jóhannsdóttir, nemandi
Brynja Árnadóttir, skólastjóri

$emadagar
Opinn dagur
Mentor
1. desember
Leirmótunarnámskei!
Lísa og jólasveinarnir
Rithöfundur í heimsókn

Stjórn FFM hefur funda! reglulega #a! sem af er vetri. Stjórnin hitti
bekkjarfulltrúa í enda október og #ökkum vi! gott spjall og
ábendingar. Framundan hjá félaginu er jólaföndur sem ver!ur
fimmtudaginn 3. desember kl: 17:00.
Í stjórn nú eru 6 foreldrar barna vi! skólann en vi! höfum áhuga á a!
fá fleiri í li! me! okkur. Ef #ú hefur áhuga er hægt a! hafa samband
vi! stjórnina á netfangi! austurg@internet.is
Á tengli FFM á heimasí!u skólans, má sjá fundarger!ir, hagn"t rá!
fyrir bekkjarfulltrúa og "mislegt sem n"tist foreldrum.
Stjórn FFM

Mánudaginn 4. janúar er starfsdagur hjá
starfsfólki skólans. Skóli hefst aftur samkvæmt
stundaskrá #ri!judaginn 5. janúar 2010.

Opinn dagur

Jólabingó
Jólasaga
Jólaball

Foreldrafélag Myllubakkaskóla

$emadagar nemenda eru 25. og 26. nóvember.
Nemendur mæta kl. 08:10 og fara heim kl. 13:10. Í ár
er unni! me! jóla#ema. Nemendur fara a! eigin vali á
fjórar stö!var #essa daga og s"na svo afraksturinn á
opnum degi 27. nóvember. Stö!var sem nemendur geta
me!al annars fari! á eru: brjóstsykurger!,
jólakortager!, jólakransager!, smákökubakstur o.fl.

A!ventustund
Jólamatur
Litlu jól

Föstudaginn 27. nóvember ver!ur opinn dagur í
Myllubakkaskóla. Nemendur mæta í skólann kl. 8:10
í sínar heimastofur. Milli kl. 10:00 og 11:00 er gestum
bo!i! a! koma og sko!a afrakstur #emadaganna.
Skóla l"kur kl. 11:10 #ennan dag. $eir sem eru í
mataráskrift geta fengi! sér a! bor!a á!ur en #eir fara
heim.

Mentor

PBS fréttir
Nemendará!
Skólará!
Foreldrafélag Myllubakkaskóla
Skólabyrjun á n"ju ári

Vi! viljum árétta vi! foreldra a! öll forföll ber a!
tilkynna á hverjum degi, jafnvel #ó barni! sé
fjarverandi fleiri en einn dag samfleytt. Foreldrar bera
ábyrg! á #ví a! nemendur mæti í skólann á réttum
tíma og #ví hvetjum vi! forrá!amenn til a! fylgjast vel
me! ástundun barna sinna á mentor.

1. desember
$ri!judagurinn 1. desember er skertur nemendadagur. $á eru nemendur í
skólanum frá kl. 8:10 - 11:10. $eir sem eru í mataráskrift geta bor!a! hádegismat
á!ur en fari! er heim.

Jólasaga

Leirmótunarnámskei!
Leirmótunarnámskei! stendur nú yfir í Myllubakkaskóla, fyrir nemendur í 6. og
7. bekk og foreldra #eirra. $a! stendur yfir í fjögur skipti. $átttaka er mikil eins
og alltaf á!ur og komust færri a! en vildu e!a alls 21. Margir fallegir munir hafa
veri! ger!ir #rátt fyrir a! námskei!i! sé a!eins hálfna!.
Myndir ver!a settar inn á heimasí!u skólans #egar lengra er komi!.

Föstudaginn 11. desember kl. 10:30 ætlar Sandra Lind
$rastardóttir, sigurvegari Stóru upplestrarkeppninnar
2009, a! lesa jólasögu fyrir yngstu nemendur skólans.

Jólaball
Sameiginlegt jólaball grunnskólanna ver!ur um mi!jan desember.
Jólaball fyrir 5. - 7. bekk ver!ur mi!vikudaginn 16. desember í
Fjörheimum. Jólaball fyrir 8. - 10. bekk ver!ur #ri!judaginn 15. desember
í Officeraklúbbnum.
Nánari uppl"singar ver!a á heimasí!u skólans #egar nær dregur.

A!ventustund á sal
A!ventustund á sal ver!ur mi!vikudaginn 16. desember.
$á koma stigin saman og s"na hvert ö!ru
skemmtiatri!i. $a! hefur skapast sú hef! a! nemendur í
6. bekk s"ni helgileik. $a! er ósk okkar a! nemendur
og starfsfólk eigi saman notalega a!ventustund.

Jólaleikriti! Lísa og jólasveinarnir
Jólamatur

Söfnin í Reykjanesbæ bjó!a elstu nemendum
leikskóla bæjarins og í 1. og 2. bekk
grunnskólanna á jólaleikriti! „Lísa og
jólasveinninn“ frá Lukkuleikhúsinu. S"ningarnar
ver!a í Bíósal Duushúsa. Okkar nemendur fara á
s"ninguna #ri!judaginn 8. desember, kl. 10:00.

Rithöfundur í heimsókn

Jólabingó

$orgrímur $ráinsson rithöfundur ætlar a!
koma föstudaginn 4. desember og lesa fyrir
nemendur i 8. - 10. bekk upp úr n"justu bók
sinni, Núll núll 9. Einnig ætlar hann a!
ræ!a vi! #á um persónusköpun í ritun.

fimmtudaginn 10. desember
1. - 5. bekkur kl. 17:00 - 18:30
6. - 10. bekkur kl. 19:00 - 20:30
Jólabingóin fara fram á sal skólans og kostar spjaldi! 100 kr.
$a! væri gaman a! sjá sem flesta foreldra mæta me! börnunum.

Jólamatur ver!ur í hádeginu fimmtudaginn 17. desember.
$eir sem ekki eru í áskrift geta keypt jólamatinn á 350 kr.
en #a! #arf a! ganga frá #ví í sí!asta lagi #ri!judaginn
15. desember.

Litlu jól
Litlu jólin ver!a föstudaginn 18. desember og er #a! jafnframt sí!asti skóladagur
ársins. Nemendur mæta í skólann kl. 9:00. Hátí!in hefst í heimastofum nemenda
#ar sem jólagu!spjalli! og jólasaga eru lesin, fari! er í leiki, skipst á pökkum o.fl.
Nemendur fá sí!an heitt kakó og piparkökur í heimastofum.
1., 3., 5., 7. og 9. bekkur fara í salinn kl. 10:00 og dansa í kringum jólatré! í 30
mínútur og fara svo aftur í stofur til kl. 11:00. 2., 4., 6., 8. og 10. bekkur fara í
salinn kl. 10:30 og dansa kringum jólatré!. Hátí!inni l"kur kl. 11:00.

