
Nú er skólaárinu að 

ljúka. Síðasti 

skóladagur 1. - 9. bekkja 

er föstudagurinn 3.júní. 

Þetta árið verða 

skólaslitin með aðeins 

öðru fyrirkomulagi en 

undanfarin ár. 

Nemendur mæta í 

skólann á venjulegum 

tíma kl. 8:10. 

Ávaxtahressing er ekki í 

boði en leyfilegt er að 

koma með nesti. 

Klukkan 10:00 ætlum 

við að fara út og 

skemmta okkur saman. 

Þá verða margvíslegar 

stöðvar úti s.s. 

andlitsmálun, krítarlist, 

snú snú, fjársjóðskistan, 

boltaleikir og fleira. 

Foreldrar eru 

hjartanlega velkomnir að 

vera með okkur úti og 

hafa gaman. 

Kl. 12:00 munum við  

grilla ofan í mannskapinn 

(þeir sem ekki eru í 

mötuneyti gefst kostur á 

að borga 300 kr. fyrir 

máltíðina. Nemendur 

mega koma með 

drykkjarföng með sér að 

eigin vali, nema 

orkudrykkir eiga ekki 

heima í skólum.  

Klukkan 12:30 verður 

bjöllum skólans hringt 

og nemendur ásamt 

foreldrum sem eru á 

svæðinu fara inn í 

bekkjarstofur.              

Þar kveður 

umsjónarkennari 

bekkinn 

sinn og afhendir 

vitnisburð.  

Heimakstur er kl. 

13:10. Frístundaselið 

er opið fyrir skráða 

nemendur. 

Útskrift 10. bekkja 

verður fimmtudaginn 

1. júní kl. 20.00. 
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Haust 2011 

Skóli hefst að nýju 

þriðjudaginn 23. 

ágúst.  

Skóladagatal fyrir 

næsta skólaár er 

inni á heimasíðu 

skólans: 

www.varmarskoli.is 

3. tbl. 2011 



Hefð hefur skapast hér við 

Varmárskóla að ljúka 

skólaárinu með útivistardögum 

og svo verður einnig í ár. Frá og 

með föstudeginum 27. maí til og 

með miðvikudeginum 1. júní 

verðum við að mestu utan dyra 

og því er afar mikilvægt að gá 

til veðurs áður en haldið er af 

stað í skólann og passa að vera 

klæddur eftir veðri og við öllu 

búinn því skjótt skipast veður í 

lofti. Einnig þarf að hafa með 

sér nesti í þægilegum bakpoka 

og muna að best er að hafa  

nesti sem ekki er með miklum 

umbúðum og kremjast ekki 

(jógúrt, þykkmjólk og þess-

háttar geta sprungið). 

Íþróttakeppni verður á milli 

eldri deildar Lágafellsskóla og 

Varmárskóla föstudaginn 27. 

maí hér að Varmá. 

Starfsfólk Varmárskóla þakkar  

foreldrum og nemendum fyrir sam-

starfið í vetur. Við vonum að allir hafi 

það gott í fríinu og sjáumst svo hress að 

hausti. 

Að lokum minnum við á heimasíðuna 

okkar varmarskoli.is. 
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Takk fyrir veturinn! 

 

 

Sumarnámskeið barna og unglinga 

Í sumar verður mikið framboð af 

spennandi afþreyingu fyrir börn og 

unglinga. Íþrótta- og 

tómstundaskóli  Mosfellsbæjar 

(ÍTÓM) Sumarfjör 2011, verður 

með svipuðu sniði og undanfarin 

ár.  

Lögð verður mikil áhersla á útivist 

og almennar íþróttir og tómstundir 

þar sem allir ættu allir að finna 

eitthvað við sitt hæfi. 

 

Útivistardagar 


