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Nú stendur til laufabrauðsbakstur og jólakaffi.
Bekkjarskemmtanir hafa gengið mjög vel og einhverjir
vinahópar eru komnir af stað. Með þessu bréfi viljum
við einnig árétta nokkur atriði, sérstaklega varðandi
afmælisboð og akstur við skólann.

AKSTUR Á HRINGTORGI

Með bestu kveðju,
Stjórn foreldrafélags Sjálandsskóla

LAUFABRAUÐ OG JÓLAKAFFI - 14.DESEMBER
Sú hefð hefur skapast síðastliðin ár að nemendur hittast með fjölskyldum sínum í jólakaffi í
skólanum. Það hefur hingað til verið í framhaldi af leikhúsferð en að þessu sinni langar okkur að
nýta tímann frekar í samveru með fjölskyldunni og skella okkur í laufabrauðsbakstur með jólakaffinu.

Skerum út laufabrauð saman!
Sunnudaginn 14. Desember kl: 10:30 - 13:30
Hver fjölskylda mætir með tilbúnar laufabrauðskökur (hægt að kaupa í stórmörkuðum og
bakaríum), skurðarbretti og hnífa. Mjög gott er að koma með svokallaða laufabrauðshjól ef þau
eru til á heimilinu. Gott að hafa með eitt "viskustykki" líka til að breiða yfir kökurnar þegar búið er
að skera þær út svo þær þorni ekki um of fyrir steikingu. Og að lokum ílát undir steikta laufabrauðið.
Við í foreldrafélaginu ásamt sjálfboðaliðum munum sjá um steikinguna!

Sameiginlegt kaffihlaðborð
Á meðan við erum að skera út langar okkur að sjálfsögðu að gæða okkur á smákökum, kaffi og/eða
heitu SwissMiss kakó. Það væri mjög vel þegið ef þið tækjuð með ykkur disk af smákökum,
muffins (eða einhverju sem ekki þarf að borða með áhöldum) til að setja sameiginlegt
kaffihlaðborð.
Við munum ekki rukka fyrir þátttöku en munum vera með bauk á staðnum og þætti vænt um
ef fjölskyldur sjá af einhverjum hundraköllum í hann til að koma til móts við efniskaup
(jurtafeiti, pappír, kaffi og kakó).

AFMÆLI OG GJAFIR

Bjóðum hópum ekki einstaklingum í afmæli
Að gefnu tilefni viljum við árétta við foreldra að þegar boðið er í afmæli þá þarf að huga að öllum
hópnum og passa það sérstaklega að einstaka nemendur sitji ekki eftir heima.
Við höfum orðið vör við að þetta hafi verið túlkað þannig að í lagi sé að bjóða 5 af 7 úr ákveðnum
hópi - það er á góðri íslensku kallað að "skilja útundan" Þegar þetta er gert þá skiptir engu hvort
boðunin fer fram í skólanum eða utan skólatíma, afleiðingin er sú sama.
Mjög auðvelt er að takmarka fjölda í afmælisboð með því að halda sig við umsjónarhópana strákar/stelpur eða bæði.

Hvað á gjöfin að kosta?
Þetta var rætt á fundi stjornarinnar í haust og var samdóma álit allra að miða ætti við 500 - 800
krónur. Við vitum að þetta hefur verið að vefjast fyrir mörgum og vonum að það hjálpi að hafa þetta
viðmið.

AKSTUR TIL OG FRÁ SKÓLA
Þrátt fyrir ýtrekaða beiðni frá skólayfirvöldum þar um, hefur akstur á hringtorginu og á bílaplaninu
ekki lagast.

Hringtorgið er ekki bílastæði!
Um leið og einn bíll stöðvar lengur en mínútu á hrigtorginu þá stöðvast eðlilegt flæði bifreiða. Ef bíða
þarf eftir barni eða fara með því inn að skóla þá verður að leggja bílnum í þar til gerð bílastæði.
Það sjá það allir sem vilja hversu gríðarleg slysahætta það er að láta börnin stökkva á milli bíla og
smeygja sér framhjá bílum sem lagt er þvers og kruss. Margir þessi bílar eru mikið hærri en börnin
og í myrkri er ekki mögulegt að sjá þau.
Til þess að allt gangi vel fyrir sig;

Á morgnana:
Komið inn í hringtorgið, bíðið eftir að stæði losni í ytri hring. Leggið í stæði og hleypið barninu út
hægra megin við bílinn. Keyrið strax í burtu til að hleypa þeim næsta að.

Að loknum skóladegi:
Leggið bílnum í stæði og haldið hringtorginu fríu. Þegar þið sjáið að barnið er komið, keyrið þá að
hringtorginu, leggið eins og um morguninn og hleypið barninu inn hægra megin í bílinn. Ef þið
þurfið að leggja það langt frá að þið sjáið ekki barnið koma gangandi, gangið þá á móti barninu eða
hafið svolitla biðlund uns örlítið hefur hreinsast frá.

Að gefnu tilefni:
Það er stranglega bannað að keyra niður Ránargrund og þannig inn á
skólalóð.

