
Eftir breytingar á tölvukerfi hefur 

heimasíðan ekki enn komist í gagnið. 

Því ákváðum við að senda út fré-

ttabréf.  Ný heimasíða er í sigtinu og 

vonum við að hún líti dagsins ljós á 

næstu vikum. 

 Kærleiksvika.  Þann 14. 

febrúar         kl. 10.00 ætla allir    

nemendur og starfsmenn 

Varmárskóla að knúsa bæði 

skólahúsin og mynda keðju þar á 

milli. Vonum að veðrið verði 

okkur í hag. 

 Bekkjarmyndataka og einstak-

lingsmyndatökur fara fram 8. –

10. febrúar. Teknar verða 

myndir af nemendum í 1.,3.,6.,8., 

og 10. bekk. 

 112 dagurinn er 11. febrúar 

(11.2)  Skólahjúkrunarfræðingur 

verður með fræðslu fyrir nemen-

dur 4. bekkja. 

 Vetrarfrí Varmárskóla  er 

föstudaginn 18. febrúar til 21. 

febrúar. Starfsdagur kennara er 

þriðjudaginn 22. febrúar.  Ne-

mendur mæta í skólann 

miðvikudaginn 23. febrúar 

samkvæmt stundaskrá. 

 

 

Mjólk er góð 

Miðvikudaginn 26. janúar fóru 

nemendur í 3. bekk í Mjólkur-

samsöluna. Þar var tekið 

frábærlega vel á móti hópnum. 

Hver bekkur fékk sinn leiðsög-

umann sem leiddi hann um 

þetta stóra húsnæði og 

útskýrði hvernig unnið var úr 

mjólkinni hér áður fyrr og 

hvernig unnið er úr henni í 

dag. Nemendur fóru m.a. inn í  

 

stærsta ísskáp landsins. Eftir 

að hafa farið um vinnslusali 

Mjólkursamsölunnar hittu ne-

mendur galdramann sem sýndi 

listar sínar. Að lokum var 

öllum boðið upp á ísskalda 

mjólk, kleinur, kex, grænmeti 

og ís í eftirrétt. Nemendur voru 

leystir út með gjöfum þar sem 

hver fékk Klóa íþróttapoka. 

Nemendur voru skólanum til 

mikils sóma. 

Heimasíða liggur niðri 

Varmártíðindi 

febrúar 2011 Mosfellsbær 

Nemendur í 10. bekk stóðu fyrir 

kaffi- og kökusölu á foreldra-

viðtalsdaginn og seldu foreldrum, 

nemendum og starfsfólki skólans 

kaffi, kakó, djús og heimabakaðar 

kræsingar. 10. bekkingar skipt-

ust á að standa vaktina allan 

daginn en köku- og kaffisala    

þessi var liður í fjáröflun þeirra 

fyrir útskriftarferðinni í vor. 

Kaffisala á foreldradaginn 

Á döfinni 

Varmárskóli Mosfellsbæ 



Við í 2-HLB og 4-SK fengum 

stórskemmtilega heimsókn í 

dag í bekkinn okkar. Systkinin 

Dalía Lind í 2-HLB og Ísar   

Loki í 4-SK komu með gest frá 

Úganda, Afríku. Hann heitir 

David. Systkinin og fjölskylda 

þeirra kynntust honum þegar 

þau dvöldu í Úganda fyrir   

tveimur árum. Þau buðu 

honum að koma til Íslands um 

jólin. Þau komu öll klædd í 

afrískum fötum og þau sýndu 

okkur myndir frá Úganda. 

Bekkjarsystkini þeirra fengu 

innsýn í hvernig börn hafa það 

í þar. Sumir skólar eru ekki 

með gluggum eða húsgögnum 

og skólastofurnar eru  troð-

fullar af krökkum. Einnig sáu 

krakkarnir myndir af skóla 

sem var stofnaður með 

íslenskum styrkjum.    

Krakkarnir sáu einnig að 

börnin í Afríku eiga ekki öll 

skó til að ganga í í skólann og 

margir hverjir voru á tánum, 

skór eru munaðarvara þarna í 

Afríku!  Einnig fengu þau vit-

neskju um að fólk þyrfti að 

sækja sér vatn í vatnsbrunna 

langar leiðir og við í Varmár-

skóla höfum bara vask með 

rennandi vatni hér í skóla-

stofunni okkar. Og að flestir 

krakkar fá kannski bara einu 

sinni að borða á dag. David 

sagði okkur að þegar hann ólst 

upp fékk hann bara að borða 

einu sinni á dag. Þetta fannst 

krökkunum ótrúlegt. Við 

fengum líka að sjá myndir af 

alls kyns dýrum sem lifa í 

náttúrunni og urðu á vegi 

Dalíu og Ísars eins og villisvín, 

ljón, bavíanar o.fl. Síðan sýndu 

þau okkur Afrísk hljóðfæri: 

gítar, fiðlu, trommur og 

hristur og sungu lagið Waka 

waka fyrir okkur.  Þetta hefur 

verið ótrúlegt ævintýri fyrir 

Dalíu Lind, Ísar Loka og 

fjölskylduna þeirra og það var 

frábært að þau gátu deilt 

þessu með okkur!                      

Að lokum sagði David við 

krakkana að honum fyndist 

þau rosalega stillt og prúð 

og falleg og minnti þau á að 

vera góð við mömmu og 

pabba og kennarana. Vera 

þakklát fyrir það sem þau 

eiga og að henda ekki mat í 

ruslið! 

 

 

Varmárdeild heldur áfram sýnu starfi í anda 

leikskólans.  Börnin eiga eftir að koma 

nokkrum  sinnum í Varmárskóla fram að vori. 

Við stefnum að því að fara í útieldhúsið, fara í 

leikfimi með fyrsta bekk og leika í ævintýra-

leikjum úti á skólalóð. 

Skemmtileg heimsókn 

Varmártíðindi 

Krökkunum fannst hárið spennandi 

 

Varmárdeild 



1. bekkingar héldu 100 daga hátíð í síðustu viku. Tilefnið var að þá voru 100 dagar frá því þeir byrj-

uðu í grunnskóla. Ýmislegt var gert í tilefni dagsins og allt það sneri að tölunni 100. Hér má sjá 1. 

bekkina hjá 100 blóma trjánum sínum. 

Það er ekki oft sem við hér á suð-

vesturhorninu fáum að njóta þess 

að hafa snjóinn. Því var ákveðið að 

leyfa nemendum að koma með 

snjóþotur og rassaþotur og annað 

sem skemmtilegt er að leika sér 

með í snjónum mánudaginn 7. 

febrúar. Það viðraði vel á okkur og 

krakkarnir skemmtu sér hið besta 

í brekkunum við skólann sinn. 

Meiri snjór, meiri snjór, meiri snjór…. 

Varmártíðindi 

Vetrarfrí Varmárskóla  er föstudaginn 

18. febrúar til 21. febrúar. 

Starfsdagur kennara er þriðjudaginn 

22. febrúar.  Nemendur mæta í 

skólann miðvikudaginn 23. febrúar 

samkvæmt stundaskrá. 

Ábyrgð og umsjón: Solveig Ólöf Magnúsdóttir 

100 daga hátíð  


