Grunnskóli
Hornafjarðar
Fréttabréf 5. tbl. 13. árg. maí 2019

Ábyrgðarmaður: Þórgunnur Torfadóttir

Í dag 3. maí tekur hópur nemenda
þátt í loftslagsverkfalli við Ráðhúsið
Umhverfismál skipta okkur öll máli

Hreinsum Suðurfjörurnar 4. maí
Í tilefni að Norræna strandhreinsunardeginum 4.
maí standa Umhverfissamtök Austur
Skaftafellssýslu fyrir hreinsun á Suðurfjörunum
og hafa fengið til liðs við sig Bláa herinn og
Landvernd en óska auk þess eftir aðstoð sem
flestra Skaftfellinga. Þetta er því frábært

tækifæri fyrir foreldra að
vera góð fyrirmynd og taka börnin með. Umhverfisvernd og
sjálfbær lífsstíll er eitt mikilvægasta verkefni sem skólar og uppalendur vinna
með. Hegðun okkar hefur meiri áhrif en orð og því er þátttaka í verkefnum
eins og strandhreinsunardeginum frábært tækifæri til að sýna viðhorf í verki.
Nú þegar hafa nemendur hreinsað bæinn okkar og margir þeirra eru til í
meira.
Þeir sem vilja leggja verkefninu lið geta mætt við tjaldstæðið 10:30 eða
austan við Hellisholt á Mýrum kl. 11:00 þaðan sem fólk verður ferjað út á
fjörur. Allar nánari upplýsinga má sjá í Eystrahorni.

Ráðleggingar um skjánotkun
Undanfarin misseri hefur verið mikil umræða um æskilega skjánotkun barna
og ungmenna, bæði hér í sveitarfélaginu en einnig á landsvísu og allsstaðar í
hinum vestræna heimi. Hér birtum við ráð til foreldra um æskilegan skjátíma
en þessi ráð ættu einnig að vera aðgengileg börnum og unglingum.
Landlæknisembættið, Heimili og skóli, Umboðsmaður barna og fleiri aðilar
hafa sameinast um þessi viðmið og frekari upplýsingar má finna inn á
heilsuvera.is https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/uppeldibarna/skjarinn-og-bornin/.

Foreldra eru fyrirmyndir
Foreldrar þurfa að setja gott fordæmi
.................................................
Foreldrar þurfa að huga að sinni eigin skjánotkun, þeir eru
fyrirmyndir barna sinna. Börn og ungmenni þurfa athygli
foreldra sinna.

Fjölbreytt nám mikilvægt
Í maí er meira breytt út af hefðbundnu skólastarfi en í annan tíma.
Markast það meðal annars af veðrinu og að því að fleira er hægt að gera
úti við en á öðrum árstíma. Að gefnu tilefni skal tekið fram að það nám
sem fer fram á þessum dögum er jafn mikilvægt og annað nám.
Umsjónarkennarar munu gera foreldrum viðvart í tíma ef
nemendur þurfa annan útbúnað en á venjulegum skóladegi.

Verndum umhverfið – hugum að heilsunni - notum eigin orku
Hjólið er frábær leið til að nota eigin orku – en munum samt eftir hjálminum því
hann getur gert kraftaverk ef við lendum í óhappi ☺
Matseðill í maí
06. maí
07. maí
08. maí
09. maí
10. maí

Nætursaltaður fiskur, kartöflur, brætt smjör, rúgbrauð
Lambaframpartur, kartöflur, hrísgrjón
Fiskibollur, kartöflur, laukfeiti
Hamborgari, franskar kartöflur
Okkar skyr, brauð, ostur, skinka

13. maí
14. maí
15. maí
16. maí
17. maí

Ofnbakaður fiskur, kartöflur, brætt smjör
Kjötbollur, kartöflur, brætt smjör
Ofnbakaður fiskur, kartöflur, brætt smjör
Lasagne, hvílauksbrauð
Grænmetismauksúpa, brauð, kjúklingaálegg, skinka, ostur

20. maí
21. maí
22. maí
23. maí
24. maí

Soðinn þorskur, kartöflur, brætt smjör
Skinkupasta í rjómasósu, hvítlauksbrauð
Ofnbakaður fiskur, kartöflur, brætt smjör
Vínarpylsur og meðlæti
íslensk kjötsúpa

Salatbar í hádeginu
mánudaga - fimmtudaga

27. maí Steiktur fiskur, kartöflur, brætt smjör
28 maí Steiktar kjötbollur, kartöflur, brún sósa
29. maí Pizza pepperoni, skinka, margarita og franskar kartöflur

Skólaslit Grunnskóla Hornafjarðar verða í Íþróttahúsi
Hafnar föstudaginn 31. maí kl. 17:00.
Foreldrar eru hvattir til að mæta með börnum sínum á skólaslitin.

