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Gleðileg 

jól  

7. des. Skólaþjónustan í heimsókn. 

8. des. Opið hús 6.-10. bekkur kl. 

19:30-21:30. 

14. des. Skipulagsdagur, nemendur 

í fríi. 

15.-17. des. Jólaþema. 

17. des. Litlujól kl. 17:30 – 20:30. 

18. des. Jólafrí. 

3. jan. Skóli hefst á ný kl. 9:30. 

Enginn morgunmatur. 

 

 

Jólaþema 

Jólaþema, þrjá síðustu dagana fyrir 

jólafrí, er áralöng hefð í skólastarfi 

Reykjahlíðarskóla. Nemendum er 

skipt í hópa þvert á árganga og þeir 

skera út laufabrauð, búa til ís, 

konfekt og jólaskraut auk þess sem 

Jóla-Tarzan hefur fest sig í sessi í 

íþróttahúsinu.  

Þemadagarnir eru 15.-17. desember. 

Nemendur þurfa ekki að koma með 

skólatöskur. Fyrsta daginn er Jóla-

Tarzan þá þurfa nemendur að hafa 

með sér íþróttaföt. 

Dagana 15. og 16. desember fara 

nemendur heim kl. 14:20. 

Föstudaginn 17. desember fara 

nemendur heim kl. 12:00 og þá er 

ekki hádegismatur. Síðan eru 

litlujólin kl. 17:30-20:30. 

Notaleg jólastemning ríkir í 

skólahúsnæðinu þessa daga og allir 

leggjast á eitt við að gera þá sem 

skemmtilegasta fyrir alla. 
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Fram að árshátíð lögðum við áherslu á 

leikritaæfingar og skilaði það sér 

nokkuð vel því sýning þeirra tókst mjög 

vel á árshátíðinni. Við settum 

krakkaspjallið í bið meðan á 

árshátíðarundirbúningi stóð og einnig í 

áhugasviðsvikunni en erum svo byrjuð 

aftur í því spjalli. Við höldum áfram að 

vinna með vináttu og erum núna í 

hlutverkaleikjum í því sambandi. 

Nóvember mánuður fór mestmegnis í 

æfingar fyrir Ávaxtakörfuna. Ríkti 

mikil gleði og tilhlökkun á æfingum. 

Stóðu allir sig með stakri prýði og var 

sýning frábær í alla staði.  

Nú tekur við verkefnið 

„Heimilishald“ þar sem nemendur fá 

úthlutaða fjölskyldu og þau þurfa að 

reka heimili í mánuð.  

 

Í lok þessa árs langar mig að þakka 

ykkur foreldrum og nemendum í 

fyrsta bekk fyrir gott samstarf og 

mjög góðan og tryggan  stuðning 

við heimanám barna ykkar. 

Stuðningur ykkar skiptir mjög miklu 

fyrir framvindu námsins.  

Takk aftur og gleðileg jól! 
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Dagskrá Reykjahlíðarskóla desember 2021   

mánudagur þriðjudagur miðvikudagur fimmtudagur föstudagur laugardagur sunnudagur 
  

1. Steiktur fiskur, 
kartöflur, grænmeti 
og lauksmjör. 

2.  Kjötbollur, 
kartöflur, grænmeti og 
brún sósa. 

3. Skyr, brauð og 
grænmeti. 

4. 5. 
 
 
 

6. Fiskibollur, 
hrísgrjón, grænmeti 
og súrsæt sósa. 

7. Hakk, spaghetti og 
grænmeti. 

8. Soðinn fiskur, 
kartöflur, grænmeti, 
lauksmjör og 
rúgbrauð. 
 
Opið hús 6.-10. 
bekkur kl. 19:30-
21:30. 

9. Grænmetisbuff, 
bygg, grænmeti og 
sósa. 

10. Lasagne með 
hvítlauksbrauði. 

11. 12. 

13. Nautasnitsel 
með brúnni sósu, 
ofnbakaðar 
kartöflur, rauðkál og 
grænar baunir. 

14. 
Skipulagsdagur, 
nemendur í fríi. 

15. Pasta með 
tómatmauki og 
hægelduðum 
lambasneiðum. 
 
Þema skóli kl. 
8:30-14:20. 

16. Fiskiplattar, 
gratineraðar  kartöflur, 
salat og köld 
hvítlaukssósa. 
 
Þema skóli kl. 8:30-
14:20.  

17. 
Þema kl. 8:30-
12:00. Enginn 
hádegismatur. 
Litlujól kl. 17:30-
21:30. Hangikjöt, 
jafningur og 
meðlæti. 

18. 19. 

20. 21. 
 

22. 23. 24. 25. 26. 

27. 28.  29. 30. 31.   

 


