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Jólahugvekja
Á aðventunni þegar að
skammdegið er sem svartast,
höfum við ríka þörf fyrir ljós.
Aðventan er tími þakklætis og
kærleika, ljósið og litirnir lífga
upp á tímann. Við í
Hraunvallaskóla erum nú
þegar farin að njóta
aðventunnar með ýmsum
hætti þar sem við höfum
heimsótt og skreytt jólaþorp okkar Hafnfirðinga með glæsilegum
verkum, farið í Sívertsen-hús þar sem við upplifðum jólin eins og þau
voru í gamla daga. Einnig var hið árlega jólaball foreldrafélags
leikskólans haldið sunnudaginn 8. desember með glæsibrag og svo
njótum við tímans saman. Opið hús var fyrir foreldra þriðjudaginn
17. desember kl: 14:30 en þá tókum við á móti fjölskyldum með
drykkjum og piparkökum sem börnin höfðu bakað. Við leggjum
áherslu á frið og ró í kringum aðventuna og einnig á að njóta alls
þess sem lífið hefur upp á að bjóða með kærleik og vináttu að
leiðarljósi.
Starfsfólk Hraunvallaskóla
óskar öllum gleðilegra jóla
með þökkum fyrir árið sem er
að líða og ósk um gleðilegt
nýtt ár 2014.
Að lokum viljum við deila með
ykkur fallegri jólasögu.
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Lítil hjartnæm saga
Þessi saga gerðist fyrir mörgum árum.
Maður nokkur refsaði 3ja ára gamalli dóttur sinni fyrir það að eyða heilli rúllu af
gylltum pappír. Ekki var mikið til af peningum og reiddist hann þegar barnið reyndi
að skreyta lítið box til að setja undir jólatréð. Engu að síður færði litla stúlkan föður
sínum boxið á jóladagsmorgun og sagði: ,,Þetta er handa þér pabbi". Við þetta
skammaðist faðir stúlkunnar sín fyrir viðbrögð sín daginn áður. En reiði hans gaus
upp aftur þegar hann áttaði sig á því að boxið var tómt. Hann kallaði til dóttur
sinnar, ,,Veistu ekki að þegar þú gefur einhverjum gjöf, þá á eitthvað að vera í
henni?" Litla stúlkan leit upp til pabba síns með tárin í augunum og sagði: ,,Ó
pabbi! Boxið er ekki tómt. Ég blés fullt af kossum í það. Bara fyrir þig pabbi."
Faðirinn varð miður sín. Hann tók utan um litlu stúlkuna sína og bað hana að
fyrirgefa sér. Það er sagt að mörgum árum seinna, þegar faðir stúlkunnar lést, og
hún fór í gegnum eigur hans hafi hún fundið gyllta boxið frá því á jólunum forðum
við rúmstokkinn hans, þar hafði hann haft það alla tíð; þegar honum leið ekki vel
gat hann tekið upp ímyndaðan koss og minnst allrar ástarinnar sem barnið hans
hafði gefið honum og sett í boxið.
Í vissum skilningi höfum við allar lifandi mannverur tekið á móti gylltum boxum frá
börnunum okkar, fjölskyldum og vinum, fullum af skilyrðislausri ást og kossum. Það
getur enginn gefið dýrmætari gjöf.
Í dag skaltu gefa þér augnablik og njóta stórrar
handfylli af minningum. Og mundu að þær verma
hjarta þitt og bráðna þar, en ekki í höndum þínum.
Sigríður Ólafsdóttir
Aðst. leikskólastjóri Hraunvallaskóla
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Heilsueflandi Hraunvallaskóli
Eins og áður hefur komið fram í Brosinu er Hraunvallaskóli í
verkefninu Heilsueflandi grunnskólar og er þennan vetur unnið
að bættri matar- og tannheilsu.
Í nóvember var salatbar tekinn í gagnið í Drekahreiðrinu.
Almenn ánægja er hjá nemendum og starfsfólki sem eru í
mataráskrift að geta valið grænmeti og ávexti með matnum. Boðið er upp á a.m.k.
þrjár tegundir af fersku meðlæti og eru allir ánægðir með að geta valið sjálfir
hversu mikið og hvað þeir setja á diskinn.
Á meðfylgjandi mynd má sjá Alla og nemendur við salatbarinn. Einnig er mynd sem
sýnir að búið er að opna matarsalinn/Drekahreiðrið fram á ganginn sem eykur rými
matargesta, gefur aukna birtu og bætir loftræstingu.

.
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Slökkviliðið í heimsókn
Í Eldvarnarvikunni var 3. bekkur heimsóttur af aðilum
sem vinna hjá slökkviliðinu og sjá um sjúkraflutninga.
Þeir fræddu árganginn um mikilvægi þess að þekkja
flóttaleið af heimilum ef upp kemur eldur, og einnig þess
að vera með reykskynjara og slökkvitæki. Nemendur
fengu svo að skoða bæði slökkvibíl og sjúkrabíl.

Skálmöld og Sinfó
Unglingadeildin fór á stórkostlega ,,tónleika“ með rokksveitinni Skálmöld og Sinfó í
Hörpu. Þetta var opin æfing þar sem þessar tvær flottu hljómsveitir buðu
grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu að koma og hlýða á. Einnig voru þrír kórar
sem tóku undir svo salurinn nötraði. Voru sumir ekki sérstaklega ánægðir með að
þurfa að fara og hlusta enda kannski ekki hljómsveitir sem þessi aldur er mikið að
hlusta á en flestum þótti mjög gaman, a.m.k. mun skárra en þeir bjuggust við.
Fylgdarfólkið skemmti sér konunglega.
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Skreyttu í Hellisgerði
Nemendur í 6. bekkjum grunnskólanna í
Hafnarfirði tóku að sér að skreyta Hellisgerði á
aðventu. Nemendur og kennarar þeirra hafa nú
komið fyrir á ákveðnum stöðum í garðinum
vörðum, máluðum steinum og húsum sem minna á
bústaði álfa í garðinum, skreyttu og klæddu tré í
vetrarkuldanum og komið fyrir fuglafóðurskrauti. Verður þetta vonandi árlegt
verkefni sem bara á eftir að stækka og vera skemmtilegt áfram. Tilvalið er að
heimsækja Hellisgerði á opnunartíma Jólaþorpsins um helgar
(kl. 12-17) til að skoða verk
nemenda og heimsækja
Álfagarðinn.

Sigruðu Stíl

Liðið Frost úr Mosanum í Hraunvallaskóla sigraði fatahönnunarkeppnina Stíl
laugardaginn 23. nóvember sem haldin var í Hörpu. Það eru þær Sigrún, Emilía,
Kristín og Lilja sem skipa Frost og lögðu þær mikla vinnu í hönnunina, eins og sést
á meðfylgjandi mynd. Þema keppninnar var fortíðin og sóttu þær innblástur sinn til
ísaldar.
Þess má svo til gamans geta að Hringurinn úr Öldunni í Öldutúnsskóla hafnaði í
öðru sæti. Því er ljóst að Hafnfirðingar eiga efnilega fatahönnuði sem gaman verður
að fylgjast með í framtíðinni.
Við óskum krökkunum innilega til hamingju með góðan árangur.
Og til að monta okkur aðeins meira þá má koma
því að hér að nemendur úr Hraunvallaskóla eru
fyrstir Hafnfirðinga til að sigra þessa keppni.
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Samvera leik– og grunnskóla
Nemendur leikskólans á deildinni Hlíð og 1. bekkur hittust í matsalnum og sungu
saman nokkur vetrar og jólalög. Guðrún Árný tónmenntakennari spilaði undir og
fékk alla til að syngja með. Mikil gleði var hjá nemendum og allir tóku þátt í
söngnum. Nokkrir nemendur úr 4. bekk tóku einnig þátt í samverunni og sungu með
krökkunum og sýndu hreyfingarnar við lögin.

Drekasprettur í Hraunvallaskóla
Í tilefni af Degi íslenskrar tungu vorum við í Hraunvallaskóla með lestrarátakið
Drekasprett hjá nemendum í 1. til 7. bekk. Átakið stóð yfir í tvær vikur. Flestir voru
áhugasamir um lesturinn og lögðu mikið á sig til að fá sem flest drekaegg. Gaman
var að fylgjst með nemendum hengja upp eggin sín en drekinn sem var á
veggnum hjá eggjunum hvarf að lokum á bak við öll eggin. Það skiptir miklu máli í
svona átaki að foreldrar hvetji börnin sín áfram og aðstoði þessi yngri við að velja
bækur við hæfi. Samvinna við foreldra gerir okkur kleift að vera með svona átak
hjá yngstu nemendunum. Takk kæru foreldrar fyrir að gefa ykkur tíma í þetta
verkefni því það skiptir krakkana miklu máli að taka þátt.
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Brunaæfing í Hraunvallaskóla
Miðvikudaginn 20. nóvember var haldin brunaæfing í Hraunvallaskóla til þess að
æfa nýja rýmingaráætlun skólans. Áður höfðu nemendur farið í gegnum ferlið með
sínum umsjónarkennara og allir áttu því að þekkja sitt hlutverk vel. Um klukkan 10
fóru brunabjöllurnar í gang með tilheyrandi látum og brátt fylltust gangarnir af
nemendum á flótta undan ímynduðum eldi. Úti á söfnunarsvæði voru bæði
nemendur og starfsmenn taldir og gengið úr skugga um að engan vantaði. Að því
loknu sneru allir aftur inn. Æfingin gekk vel þrátt fyrir örlitla hnökra og mun vafalaust
nýtast okkur öllum fari svo að eldur kvikni í skólanum.

Glasataktur gegn einelti
Í Hraunvallaskóla hefur staðið yfir vinavika sem lauk á Baráttudegi gegn einelti. Í
vinavikunni var unnið með gildi skólans vináttu, samvinnu og ábyrgð ásamt því að
forvarnarefnið Stöndum saman gegn einelti var innleitt. Allir nemendur og
starfsmenn skólans skrifuðu auk þess undir sáttmála um það að vinna gegn einelti
og hétu því að aðstoða þá sem fyrir því verða og muna það að allir eiga rétt á því
að líða vel í skólanum. Hápunkturinn var svo lokadaginn þegar allir nemendur í
leik- og grunnskóla og starfsfólk skólans söfnuðust saman á sal og settu
Íslandsmet í glasatakti þegar þeir sungu saman Vinalagið með
„glasatakti“ (cupsong-útgáfu) með íslenskum texta eftir Þórunni Jónsdóttur
kennara skólans.
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Kynning á nemanda
Fullt nafn? Tristan Flóki Arnarsson / Drekasprettsmeistari
Fæðingardagur og ár? 30. ágúst 2002
Fæðingarstaður? Reykjavík
Hvar býrð þú? Eskivöllum 7
Hvar ólstu upp (hverfi/sveitarfélag)? Keflavík, Álftanes og Hafnarfirði
Foreldrar? Katrín Sólveig Sigmarsdóttir og Arnar Þorvarðarson
Fjölskylda? Ég á sjö systkini, fjóra bræður og þrjár systur
Áhugamál? Fótbolti og að lesa
Áttu gæludýr? Engin, en mig langar í hvolp
Uppáhaldsmatur? Hamborgari með frönskum og öllu tilheyrandi
Uppáhaldsdrykkur? Kók
Uppáhaldstónlist? Mjög misjafnt
Helstu kostir? Góður að lesa
Stundar þú líkamsrækt? Æfi ekkert núna en langar í fótbolta
Hvenær líður þér best? Þegar ég kem heim úr skólanum
Hvað gerir þú þegar þú ert ekki í góðu skapi? Fer stundum upp í rúm að lesa
Með hvaða liði heldur þú í íþróttum (íslenskt og erlent lið)? Liverpool og Barcelona
Hvaða bók/bækur ertu að lesa þessa dagana? Er nýbúinn að lesa Skúla skelfi
Hefurðu farið til útlanda á árinu? Var á þessu ári í Danmörku
Uppáhaldsstaður á landinu? Húsavík, þaðan er föðurfjölskyldan
Hvaða staður í útlöndum er í mestu uppáhaldi hjá þér? Hvers vegna? Danmörk, því ég
bjó þar í stuttan tíma
Hvaða kostir eru helstir við það að búa í Hafnarfirði? Vinir og fjölskyldan
Hvaða kostir eru helstir við það að vera í Hraunvallaskóla? Nemendurnir eru flestir
skemmtilegir
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Bókasafnshornið
Ýmislegt hefur verið um að vera á bókasafninu í vetur. Í
október hafa bókasöfn þann sið að hafa bangsadag og af
því tilefni komu krakkarnir í 1. bekk á safnið og hlustuðu
á bangsasögur og unnu bangsaverkefni. Einnig var
útbúið bangsaland sem var gert þannig að þeir
nemendur sem vildu teiknuðu bangsa og voru þeir settir
á gólfið í barnahorni. Þar er nú komið hið myndarlegasta
bangsaland.

Bókasafnið tók einnig þátt í Norrænu bókasafnavikunni sem
haldin er ár hvert í nóvember. Í ár var þemað Vetur á
Norðurlöndum og hingað komu nemendur í 1.– 7. bekk og
hlustuðu á upplestur og unnu
verkefni tengd vetrinum.

Í desember fóru
svo af stað jólabókakynningar þar sem nemendur í
3. – 9. bekk komu á safnið og fengu að skoða og
hlusta á upplestur úr nýútkomnum bókum og yngri
nemendur komu og hlustuðu á jólasögur.

Nú fyrir jól var skemmtileg nýjung hér á bókasafninu. Þá héldum við jólabíódag á
safninu, en Þórir Snær sem starfar á safninu dró fram gamlar
kvikmyndasýningarvélar og jólamyndir úr einkasafni sínu og leyfði nemendum og
starfsfólki að njóta góðs af. Flott framtak hjá honum.
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Ljóðasamkeppni
Ljóðasamkeppni Hraunvallaskóla var haldin dagana 29. október til 13. nóvember. Heldur dræm
þátttaka var að þessu sinni í keppninni en nemendur úr 4. og 6.bekk skiluðu þó inn mörgum
ljóðum. Aðeins voru veittar viðurkenningar fyrir efstu sætin í þessum tveimur árgöngum. Í öðrum
árgöngum var veitt viðurkenning fyrir þátttöku þar sem aðeins komu eitt eða tvö ljóð frá hverjum
árgangi.
Verðlaun í 4. bekk fengu þær Elva Katrín Ómarsdóttir og Viktoría Helgadóttir.

Fuglinn flýgur
Fuglinn flýgur hátt yfir himininn.
Hann flýgur yfir sólsetrið,
hann fer framhjá tunglinu.
Fuglinn flýgur ofan í hreiðrið.
Hann verpir ungum þar,
ungarnir vaxa þar upp.
Þeir verða jafnstórir og örn.
Eins og örninn sem er stór.

Verðlaun í 6. bekk fékk Aþena Lilja Ólafsdóttir.

Ungi flýgur
Þrír litlir ungar hreiðri í,
reyna nú að fljúga burt,
fyrsti unginn reynir það,
en fellur niður á botn jarðar.
Annar unginn reynir það,
en dettur niður á grein trésins.
Þriðji unginn reynir það, tekst það.
Og flýgur nú um alla eilífð sína.
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Gaman í skólanum
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Gleðileg jól
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