
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sælir forráðamenn. 

 

Nú líður að árshátíð 2014 og páskafríi nemenda.  

 

Skipulagið verður í stórum dráttum þannig: 

 
Fimmtudagur 10.apríl   Kl. 08:00   Mæting nemenda í 1.-10.bekk.    

                  Farið yfir atriðin hjá hverjum bekk með umsjónarkennara. 

Kl. 09:00   Lokaæfing (generalprufa) í salnum. 

Kl. 12:00   Matur - Pylsupartý - nemendur fara heim eftir matinn. 

                  Frístundarnemendur fara í Frístund – sem er opin til kl. 16:00 

Mæting aftur hjá 1.– 5.bekk   í heimastofur sínar skv. samkomulagi við kennara. 

 

ÁRSHÁTÍÐ í Tjarnarsal hjá 1. – 5.bekk  hefst kl. 16:30 stundvíslega, mikilvægt er að 

gestir mæti tímanlega í hús, svo sýningin dragist ekki.  

Áætluð lok sýningar eru kl. 18:30 – þá fara nemendur heim með leikmuni sína. 

Börn yngri en 6 ára sem koma með á árshátíðina eru á ábyrgð foreldra. 

 

 Kl. 19:00   Nemendur í 6. – 10. bekk mæta í heimastofur sínar,  til umsjónarkennara. 

 

ÁRSHÁTÍÐ í Tjarnarsal  hjá 6. – 10.bekk  kl. 19:30 stundvíslega, mikilvægt er að 

gestir mæti tímanlega í hús, svo sýningin dragist ekki.  

Börn í 1.- 5. bekk og yngri sem koma á árshátíðina eru á ábyrgð foreldra.  

 

 Ball í Tjarnarsal fyrir 6.-10.bekk eftir seinni sýningu hefst eigi síðar en kl. 22:00 

      6.bekkur fer heim kl. 23:30.  

7.-10.bekkur fer heim kl. 00:30. 

 

Miðaverð á ballið er:  6.bekkur kr. 500   - sjoppa á staðnum 

                                    7.-10.bekk kr.700  -  sjoppa á staðnum 

 

Nokkur praktísk atriði: Miðaverð fyrir gesti á árshátíðar sýningarnar er kr. 1000.  Miðinn gildir á báðar sýn-

ingar og eru veitingar innifaldar á annarri hvorri sýningunni.  

 

Nemendur og börn yngri en 6 ára borga ekkert á sýningarnar,  en þurfa að greiða fyrir 

veitingar kr. 300.  Hægt er að kaupa veitingamiða í miðasölu við innganginn. 
 

Hægt verður að greiða með greiðslukortum við innganginn. 

 

Föstudagur 11. apríl Páskafrí hefst   
Þriðjudagur 22.apríl Skipulagsdagur starfsmanna - frí hjá nemendum 

Miðvikudagur 23. apríl Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá. 

 

                       Gleðilega páska 
 

 

 

Kveðja, 

Starfsfólk Stóru-Vogaskóla  

 


