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Myndir augnabliksins eru frá
piparkökumálun á Iðavelli.

Fyrsti sigur Lundarskóla í leitinni að grendargralinu.
Vinningshafi í leitinni að
Grenndargralinu er Sunna
Katrín Hreinsdóttir úr Lundarskóla. Hún fann Gralið áður en
tvær klukkustundir voru liðnar
frá því að lokaþrautin fór í
loftið. Aldrei áður hefur sigurvegari verið jafn snöggur að
finna Gralið. Hér er jafnframt
um fyrsta sigur Lundarskóla að
ræða svo eins og að líkum lætur
er mikil ánægja með afrekið í
skólanum.
Gralið fannst í vörslu Soffíu
Vagnsdóttur fræðslustjóra og
höfundar sönglagatextans Zikka
zakka, en um það var spurt í lokaþrautinni í leitinni.
Lundarskóli mun því hýsa Gralið næsta ár.

Jólaundirbúningur á Naustatjörn.
Síðustu dagar hafa einkennst af jólaundirbúningi með jólagjafagerð, föndri, jólalagaæfingum og svo var dansað kringum
jólatréð. Síðar í vikunni verður jólastund
en þá koma allir í fínni fötum, borða
saman jólamat og syngja saman á sal.

Síðasti Skóla akur fyrir jól.
Sendum öllum starfsmönnum skólanna og lesendum Skólaakurs bestu jóla og nýársóskir og þakkir til allra sem
aðstoðað hafa við efni í blaðið og prófarkalestur. Einnig
eru lesendur hvattir til að senda inn efni ásamt myndum frá
verkefnum og starfinu í skólunum.

Láki jarðálfur.

Kræsingar í 6. bekk, foreldrar í heimsókn.

Kennarar í Tröllaborgum tóku sig til og léku
leikritið um „Láka jarðálf“ börnum og öðrum til
mikillar gleði. Leikritið er valið í tengslum við
Lífsleikni okkar sem er ein af námsleiðum
Tröllaborga. Láki lærið að vera kureins, sýna
virðingu og vinsemd einnig reynir hann að tileinka sér að ekki gera öðrum sem þú vilt ekki
láta gera þér.

Foreldrar 6. bekkinga í Lundarskóla komu óvænt í heimsókn
einn morguninn í síðustu
viku og settu upp hlaðborð af
kræsingum. Krakkarnir vissu
ekki hvaðan á sig stóð veðrið
en voru að sjálfsögðu kátir
með uppátækið og sögðust vera
til í að fá svona heimsókn á
hverjum föstudegi.
Skemmtilegt framtak.
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