2. tölublað febrúar 2018

//Á döfinni//
..::Samræmd próf í 9. bekk::..
Samræmd próf í íslensku,
stærðfræði og ensku verða
7., 8. og 9. mars.

..::Afmælis– og þemadagar::..
Ákveðið hefur verið að hafa
þemadaga, árshátíðarvikuna
12.-15. mars og munum við
vera með Harry Potter þema.
Nemendum verður skipt upp í
fjórar heimavistir og munu
vinna að hinum ýmsu
verkefnum. Settar verða upp
stöðvar þar sem nemendur
vinna, njóta og undirbúa sig
fyrir árshátíðina.
Foreldrar og aðrir góðir gestir
eru boðnir velkomnir í
heimsókn í skólann
fimmtudaginn 15. mars á
tímabilinu frá kl. 10:30 –11:30
og frá 12:30 - 13:40.

..::Sameiginlega árshátíðin::..
Sameiginleg árshátíð skólanna í
Rangárvallasýslu, auk skólanna
á Klaustri og í Vík verður haldin
á Hvolsvelli þann 22. mars nk.
Nemendur fara frá Laugalandi
um 18:30. Hátíðin hefst klukkan
19:00 og stendur til 23:00.
Nemendum verður ekið heim
að skemmtun
lokinni.

// Fréttir frá Laugalandsskóla//

..:: Árshátíð á 60. starfsári skólans ::..
Árshátíð skólans fer fram föstudagskvöldið 16. mars
og hefst kl. 18:45. Það verður afmælissýning á Harry
Potter. Endilega takið með ykkur gesti og njótið
góðrar skemmtunar sem nemendur og kennarar
hafa lagt mikinn metnað í að æfa og setja á svið.
Skólabílar sækja nemendur sem eiga að vera mættir
kl. 18:15. Nemendur fara síðan heim með foreldrum
að árshátíð lokinni. Hægt er að kaupa kaffi sem hefst að sýningu lokinni og
kostar það kr.1000 sem styrkir útskriftarferð 10. bekkjar nemenda.
Einnig verður Skólablaðið Varðan seld á staðnum og kostar blaðið kr. 1000.Hjartanlega velkomin.
Starfsfólk og nemendur Laugalandsskóla

..:: Listakonan Rúrí í heimsókn ::..
Þriðjudaginn 20. febrúar síðast liðinn fengum
við góðan gest í heimsókn í skólann. Það var
listakonan Rúrí sem á langan og farsælan feril
að baki en verk hennar hafa verið sýnd víða
um heim. Rúrí hitti nemendur 3. – 6. bekkjar
auk nemenda í listavali. Hún sýndi þeim
myndir og vídeó af nokkrum verkum sínum
sem öll fjölluðu um vatn í einni eða annarri mynd. Nemendur fengu að búa til
hljóðverk með vatni og fræddust um hve list getur verið margbreytileg. Hún
vakti nemendur til umhugsunar um að vatn er sums staðar af skornum
skammti og að við þurfum að vanda okkur í umgengni við náttúruna og þá
auðlind sem vatnið er okkur.

// Fréttir frá Laugalandsskóla//
..:: Páskabingó ::..

..:: Leikhúsferðir ::..

Páskabingó foreldrafélagsins er
haldið föstudaginn 23.mars
kl.18:30.

Nemendur í 6.-10. bekk fóru í leikhúsferð fimmtudaginn 25. janúar síðastliðinn
og var farið á söngleikinn Elly í Borgarleikhúsinu. Að venju var gert meira úr
ferðinni og fyrsti viðkomustaður var skautasvellið í Laugardalnum. Allir skelltu
sér á skauta og settu hjálm á höfuðið áður en farið var út á svellið. Eftir
skautana fórum við að borða í leikhúsinu og kom leikkonan Katla
Þorgeirsdóttir til okkar og sagði okkur frá leikarastarfinu. Söngleikurinn Elly
stóð í þrjá tíma og átti hug okkar allra óskiptan.

Spjaldið kostar kr. 400.- Veglegir
vinningar í boði. Sjoppa
nemendaráðsins verður á staðnum.

Nemendur í 3.-5. bekk fóru og sáu leikritið Skúmaskot í Borgarleikhúsinu en

nemendur í 1.-2. bekk sáu leikritið Fjarskaland í Þjóðleikhúsinu. Það má því
segja að við höfum verið mjög þjóðleg í ár þar sem öll leikritin voru íslensk.
..:: Páskafrí ::..
Nemendur 7. –10. bekkja fara í
páskafrí eftir sameiginlegu
árshátíðina þann 22.mars en
nemendur í 1.-6. bekk fara í
páskafrí að loknum skóladegi
þann 23. mars.
Starfsdagur kennara

..:: Ný tónlistastofa ::..
Nú eftir áramótin tókum við í notkun „nýja tónlistarstofu“ niðri í kjallara. Hún
er vel búin tækjum en keypt var nýtt hljómborð, með öllum tengingum sem á
þarf að halda, svo og önnur hljóðfæri sem skólinn átti ekki fyrir. Unnið verður
að því að fullkomna hljóðvistina í stofunni en eftir það erum við klár í allar
tegundir tónlistar. Hér má sjá nemendur í 1. og 2. bekk og 3. og 4. bekk
syngja og skemmta sér með Kristínu tónmenntakennara og Valborgu
Halldóru skólaliða.

er þriðjudaginn 3.apríl og nemendur
mæta í skólann samkvæmt
stundatöflu miðvikudaginn 4. apríl.

..:: Stóra upplestrarkeppnin ::..
Stóra upplestrarkeppnin verður
haldin fimmtudaginn 5. apríl
næstkomandi. kl. 14:00 á Hótel
Kötlu á Höfðabrekku í Mýrdal .
Raddir, samtök um vandaðan
upplestur og framsögn standa fyrir
keppninni. Nemendur úr 7. bekk
okkar byggðalags keppa ásamt
nemendum frá Vestmannaeyjum.

..:: Myndir á heimasíðunni ::..
Við minnum á að á heimasíðu
skólans má finna myndir úr
skólastafinu.

..:: Sund og útiíþróttir ::..
Sundkennsla og útiíþróttir hefjast eftir páskafrí eða 4.apríl. Við hvetjum
foreldra til að athuga með sundfötin og er gerð krafa
um sundboli eða sundtoppa hjá stúlkum í stað bikini
baðfata. Eins er mjög gott, ef nemendur eiga
sundgleraugu að þeir hafi
þau með.

Ábyrgð: Sigurjón Bjarnason, skólastjóri

