30. árgangur, 3. tölublað

Fréttabréfið er sent í
tölvupósti til allra
foreldra. Það er
einnig á vefsíðu
skólans.
 Skrifstofa skólans er
opin frá kl. 7:30 til 15
alla skóladaga.
 Heimasíða skólans er:
www.oldutunsskoli.is
 Sími skólans er 555
1546

Desember 2015

Ábm.: Valdimar Víðisson, skólastjóri

Ánægjuleg aðventa í Öldutúnsskóla
Aðventan er skemmtilegur og gefandi tími. Við lýsum upp myrkrið með
jólaljósum og tilhlökkun skín úr andliti barnanna.
Á aðventunni gerum við margt skemmtilegt til að stytta biðina til jóla.
Nemendur taka þátt í fjölmörgum verkefnum sem tengjast þessari hátíð
ljóss og friðar. Fyrir utan jólalega verkefnavinnu þá fara nemendur í
heimsókn í jólaþorpið, nokkrir bekkir heimsækja kirkjuna og eiga þar
notalega stund og einhverjir fara í heimsókn inn í Reykjavík. Vinabekkir
hittast og spila saman, nemendur skreyta stofurnar sínar, jólasöngvar eru
sungnir og margt fleira.
Kórinn okkar hefur að sjálfsögðu nóg að gera á aðventunni og tekur lagið í
jólaþorpinu.
Jólaskemmtanir eru í undirbúningi og allir bekkir koma með skemmtiatriði
á sal. 5. bekkur sér um helgileikinn sem að þessu sinni verður fluttur 15.
desember en ekki á jólaskemmtunardaginn sjálfan sem er 18. desember.
Eftir skemmtiatriðin dansa nemendur í kringum jólatré.
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Skólinn er opnaður
klukkan 8 á morgnana.
A–álma skólans er þó
opnuð klukkan 07:45
og geta nemendur í
1. til 4. bekk verið þar í
kennslustofum undir
eftirliti skólaliða þar til
kennsla hefst.

Foreldrar eru að sjálfsögðu velkomnir í skólann og taka þátt í
skólastarfinu, hvort sem það er núna í desember eða eftir áramót.

Hamarinn
16. október markaði tímamót hvað varðar aðstöðu fyrir unglinga í
Öldutúnsskóla. Þá var formlega tekið í notkun nýtt rými sem nemendur
geta nýtt í frímínútum, hópastarfi í kennslustundum og í félagsmiðstöðinni.
Í rýminu, þar sem gamla tölvustofan var, eru sófar, hópvinnuborð, tölvur,
skjávarpi, tímarit og fleira. Nemendur og starfsmenn tóku höndum saman
við að mála rýmið og hanna það.
Haldin var nafnasamkeppni meðal nemenda um rýmið. Dómnefnd ákvað
að tillaga Sæunnar Björnsdóttur, nemanda í 9.L., Hamarinn, yrði notuð.
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Jólalestrarsprettur
Dagana 30.11.– 10.12. er lestrarsprettur í 1. - 4.b. og í 6.b. Nemendur hefja hvern skóladag á því að lesa
í 15 mínútur. Síðan á hver nemandi að lesa heima, einu sinni á dag, fyrir foreldra sína sem þurfa að
kvitta fyrir lesturinn. Nemendur safna fyrir hvern lestur í skólanum og heima einni „jólakúlu“ en þær verða
notaðar til að skreyta stofurnar fyrir jólin.
Markmið með lestrarsprettinum er að:
- lesa í 15 mínútur daglega í skólanum og heima.
- auka lestrarhraða.
- auka áhuga á lestri.
- auka orðaforða.

- auka lesskilning og hlustun.
- hvetja nemendur til að lesa sér til gagns og gamans.
Nemendur í 5.b. og 7. - 10.b. hafa lokið sínum tveggja vikna lestrarspretti. Þeir hafa myndað falleg jólatré
úr öllum jólakúlum sem hafa safnast við lesturinn. Í sumum bekkjum hafa nemendur útbúið súlurit til að
fylgjast með í hve margar mínútur þeir hafa lesið á meðan á lestrarsprettinum stóð.
Nemendur hafa verið og eru virkilega áhugasamir í þessu verkefni.

Kór Öldutúnsskóla 50 ára
Kór Öldutúnsskóla hélt upp á afmælið sitt með pompi og prakt sunnudaginn 22. nóvember. Skólastjóri
flutti ávarp þar sem hann lýsti mikilvægi þess að hafa svona öflugan og góðan kór í skólanum.
Bæjarstjórinn heiðraði kórinn með nærveru sinni og flutti ávarp þar sem hann talaði fallega um kórinn
og kórstarfið og mikilvægi þess fyrir Hafnarfjörð. Fyrir hönd Hafnarfjarðarbæjar afhenti hann kórnum
100.000 kr. í afmælisgjöf. Fyrrum kórstjóri, Egill Friðleifsson og núverandi kórstjóri, Brynhildur Auðbjargardóttir, fengu þakklætisvott frá skólanum.
Að loknum ávörpum söng kórinn nokkur lög við mikinn fögnuð viðstaddra. Eftir kórsönginn gátu gestir
gengið um og skoðað gamla muni úr sögu kórsins, skoðað myndir og horft á myndbönd. Glæsilegt
kökuhlaðborð beið svo gesta í lok afmælisins.
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Vinátta - Sköpun - Endurnýting
Við í Öldutúnsskóla erum að vinna að skapandi endurvinnsluverkefni sem við köllum
Kaffihálsmenaverkefnið. Þetta er samvinnuverkefni Öldutúnsskóla, Vatnsendaskóla, Hagaborgar
og Gloria Fuertes sem er skóli á Spáni.
Lykilorð verkefnisins eru vinátta, sköpun og endurnýting. Markmið okkar er að nemendur öðlist aukna
samkennd og gleði við það að skapa fallegt handverk og gefa af sér um leið. Öðlist skilning á mikilvægi
endurnýtingar og læri um mismunandi efnivið. Nemendur búa til hálsmen í sérgreinatímum, úr
Nespresso kaffihylkjum, efnisbútum, perlum, böndum og fleiru.

Allur ágóði rennur óskiptur til Gloria Fuertes sem er í Alicante á Spáni. Gloria Fuertes er leik– og
grunnskóli og tilheyra flestir nemendur skólans mjög fátækum fjölskyldum. Í skólaheimsókn með „Leikur
að læra“ vorið 2015 var þessi skóli heimsóttur. Þar sáum við sambærileg hálsmen sem nemendur voru
að gera til styrktar þeim sem minnst mega sín. Þessi mikla samkennd sem við upplifðum þarna varð til
þess að við ákváðum að gera slíkt hið sama og styrkja þennan skóla. Verkefnið er unnið í samvinnu við
„Leikur að læra“.
Hvert hálsmen kostar 1000 kr. og er hægt að kaupa það í versluninni Kailash á Strandgötu eða í
Öldutúnsskóla.

Jólaskemmtanir

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

Skemmtanir og stofujól hjá 1.-7. bekk
eru föstudaginn 18. desember á
eftirfarandi tímum:
1. og 2. bekkur er frá 8:10 til 10:10.
3. og 4. bekkur er frá 9:30 til 11:20.
5., 6. og 7. bekkur er frá 10:40 til
12:30.

Stefna Öldutúnsskóla
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna
Öldutúnsskóla að:
Leggja áherslu á jákvætt námsumhverfi þar sem
nemendur fá tækifæri til að efla sjálfa sig, styrkja
sjálfsmynd sína og taki sífellt meiri ábyrgð á sjálfum
sér og námi sínu eftir því sem aldur og þroski þeirra
gefur tilefni til.
Skólastarfið mótist af nútímalegum vinnubrögðum og séu
gefandi og skapandi. Stundaðir séu fjölbreyttir
kennsluhættir sem koma til móts við þarfir nemenda
með áherslu á styrkleika þeirra.

Nemendur mæta fyrst í heimastofur.
—————————————————
Jólaskemmtun hjá 8., 9. og 10. bekk
er frá 19:30 til 22:00 fimmtudaginn 17.
desember og eru nemendur í þessum
bekkjum þar með komnir í jólaleyfi.

Veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám
og starf. Þeir eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum og
samvinnu sem mótist af virðingu og víðsýni gagnvart
samferðafólki.
Stunda gagnkvæmt samstarf og upplýsingamiðlun milli
heimilis og skóla sem styrki báða aðila að búa
börnunum góð námsskilyrði.

Fréttir og tilkynningar



Kennsla hefst að nýju eftir jólaleyfi þriðjudaginn 5. janúar 2016.
Við biðjum foreldra að koma við og huga að óskilafatnaði sem er í skólanum.

Jólakveðja
Starfsfólk Öldutúnsskóla sendir öllum nemendum
og foreldrum þeirra bestu jólakveðjur með óskum
um farsæld og frið á komandi ári.
Við þökkum ykkur öllum fyrir gott og gefandi
samstarf á liðnum árum.
Hittumst heil á nýju ári.

