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Skólaárið 2017-2018

Nóvember 2017

Matseðill og ýmsir viðburðir
Regla mánaðarins: Að nota inniröddina

Mánudagur
Vika 12
30. okt

Þriðjudagur
Stafur vikunnar: V
31 okt

Kl 9:45 Búkolla brúðuleikrit

Vika 13
6 Bókavika

Vika 14
13

Tákn: Blár
8

Paprikufiskur í formi,
kartöflur, salatbar

Stafur vikunnar: H
14

Pizza, franskar, ferskt
salat, kaldar sósur

Tákn: Hoppa
15

Foreldrakaffi
kl 14:00-15:45
Fiskibollur, kartöflur,
karrýsósa, salatbar

Soðið slátur,
kartöflustappa, rófur

Stafur vikunnar: E
21

Matarmikil gúllassúpa,
heimabakað brauð

Vika 16

Köld skinka,
kartöfluklattar, sveppasósa,
maísbaunir, ferskt salat

Stafur vikunnar: J
7 Blár dagur

Folaldasnitzel, kartöflur,
brún sósa, sulta,
maísbaunir, ferskt salat

Vika 15
20

Miðvikudagur
Tákn: Vinna
1

Steikt lambalæri,
bátakartöflur, soðsósa,
melónusalat

Tákn: Stelpa
22

9:20-10:00 Stjörnuhópur
heimsækir 7.b.
Steiktur fiskur, kartöflur,
kaldar sósur, spínat salat

Stafur vikunnar: U

Fimmtudagur

Föstudagur

2 Diljá Halla 5 ára

3 Sigríður Anna 4 ára

Soðinn fiskur, kartöflur,
rúgbrauð, smjör,
gúrka/tómatar, laukfeiti

Grjónagrautur, slátur,
brauð og ávextir

9 Ávaxtadagur

10

Soðinn fiskur, kartöflur,
rúgbrauð, smjör,
gulrótarsalat

Pylsupasta, ristað brauð,
ávextir

16 Dagur ísl. tungu

17 Kristjana Dís 5 ára

7. b. kemur og les kl 9:20
Soðin bleikja, kartöflur,
kaldar sósur, rúgbrauð,
smjör, grænmetisstafir

Makkarónugrautur, slátur,
brauð og ávextir

23

24

Kjöt í karrýsósu, hrísgrjón,
salatbar

Hakk og spaghetty,
melónusalat

Pylsur í brauði

30 Sigríður Elva 5 ára

1 des

Karrýfiskur í formi,
kartöflur, salatbar

27

28

Tákn: Strákur
29

Saltað hrossakjöt,
kartöflustappa, grænar
baunir, rófur

Plokkfiskur, rúgbrauð,
smjör, gulrótarsalat

Grænmetisbuff, kaldar
sósur, salatbar, Kjötsúpa

Leikskólinn Birkilundur, sími 4538215, Reyniland 5718215, birkilundur@skagafjordur.is
Gaman saman í nóvember
 7.bekkur í heimsókn í leikskólann á degi íslenskrar tungu
fimmtudaginn 16.nóvember kl.9:20.
 Stjörnuhópur heimsækir 7.bekk þriðjudag 21. Kl 9:2010:00.
Búkolla – brúðuleiksýning
Þriðjudag 31. október kl 9:45 verður sýnd í Birkilundi
brúðuleiksýningin Búkolla. Það er Handbendi – brúðuleikhús,
atvinnu(brúðu)leikhús Norðurlands vestra, sem er með þessa
sýningu. Á eftir sýningunni verða brúðugerðarvinnusmiðjur
fyrir börnin. Við stefnum að því að vera með öll börnin á
sýningunni, en líklegast munu yngstu börnin ekki taka þátt í
vinnusmiðju.
Ávaxtadagur
Við fáum að skoða og smakka ávexti, sem ekki eru í boði
dags daglega í leikskólanum.
Foreldrakaffi
Þriðjudag 14. nóvember kl 14:00-15:45 er foreldrakaffi í
leikskólanum Birkilundi. Starfsfólk og börn munu taka á móti
foreldrum á öllum deildum leikskólans og bjóða þeim upp á
kaffi og meðlæti. Stefnt er að því að börnin baki eitthvað af
meðlætinu sem boðið verður uppá. Vonandi sjá sem flestir
sér fært að dvelja um stund hjá okkur, þyggja veitingar og
spjalla.
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Facebook
Nú er búið að stofna hópa á Facebook fyrir hverja deild.
Foreldrar sem senda vinabeiðni á Birkilund leikskóla fá aðild
að öllum hópunum. Þeir sem ekki vilja vera í einhverjum
hópnum geta sagt sig úr honum. Ef barn hættir í
leikskólanum þá eru foreldrar þess fjarlægðir úr öllum
hópum. Þannig verða það einungis þeir foreldrar sem eiga
barn á hverjum tíma og starfsfólk leikskólans sem eiga að
geta fylgst með því sem fram fer.
Kennarar hafa verið duglegir að setja inn myndir og
frásagnir af því sem fram hefur farið þannig að það er
ýmislegt að skoða. Við vonum að þetta gefi ykkur
foreldrunum betri innsýn í það sem börnin eru að fást við í
leikskólanum.

