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Frábær 1. desember hátíð
Það var mikið um
dýrðir á sal skólans
þann 1. desember. Um
80 gestir komu á fullveldishátíð skólans og
horfðu á nemendur í
leik– og grunnskóla
fara
á
kostum
í
skemmtiatriðum

árið 1918 með dyggri
aðstoð 1.-4 bekkjar
sem sá um að leika
fréttirnar.
Eftir
skemmtiatriðin
skoðuðu gestir glæsilega sýningu á handverki nemenda. Ber að
hrósa Þóru Soffíu listgreinakennara sérstaklega fyrir það frábæra
starf sem hún vinnur
með nemendum.

Nemendur í 1.-4 bekk
sögðu
okkur
sögu
aðventukertanna, 5.-7.
bekkur var með þrjú
leikrit unnin upp úr
Að lokum var kveikt á
íslenskum þjóðsögum
jólatrénu fyrir framan
og loks las 8.-9. bekkur
skólann, en að þessu
upp fréttaannál fyrir
sinni var það Agnar Þór

Mikilvægar dagsetningar framundan:

Hilmisson sem sá um
að tendra ljósin. Hefur
hann
þá
sérstöðu
meðal nemenda að
hann er bæði í leik– og
grunnskóla.
Við þökkum gestum
kærlega fyrir að koma
til okkar í skólann
þennan dag og gleðjast
með okkur.

Meðfylgjandi
eru
nokkrar myndir úr
skólastarfinu.

 15. desember. Jólatónleikar tónlistarskólans í salnum kl.
17:30.
 15. - 16. desember. Jólaþema, kennslu lýkur
12:00
 17. desember. Litlujól
muna eftir pakka!
 4. janúar. Kennsla hefst
að nýju eftir jólafrí.
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Líf og fjör í leikskólanum
Þá er desember runnin upp með öllum sínum skemmtilegheitum. Við á leikskólanum leggjum þó áherslu á rólegheit þessar vikur fyrir jól, reynum að skapa
notalega stemningu með friði og ró. Við erum búin að baka stafakökur og skreyta
þær, búa til aðventukrans og jólaföndur. Við kveikjum á kertum, syngjum jólalög,
förum í gönguferðir og skoðum jólaljósin.

Jólafimmaur:
Vitringarnir þrír komu inn í
fjárhús þar sem María og
Jósef voru með nýfætt barn
í jötunni. Einn vitringanna
var frekar hár í loftinu og
varð fyrir því óláni að reka
hausinn harkalega upp í
loftið. Hann greip um höfuð
sér af sársauka og hrópaði
yfir sig “Jesús Kristur”.
Þá hvíslaði Jósef að Maríu;
“skrifaðu þetta niður, þetta
er mikið betra en Hilmar.”

Námfús
Grunnskóli Raufarhafnar hefur hafið samstarf við fyrirtækið Námfús ehf. sem rekur
vefinn namfus.is. Vefnum svipar mjög til
mentor.is sem ætti að vera mörgum
kunnur.
Vefurinn mun hjálpa kennurum að halda
utan um ýmsar upplýsingar og skráningar,
en mun einnig nýtast foreldrum í að fá betri
yfirsýn yfir frammistöðu barnsins síns.
Um þessar mundir er verið að klára að
vinna að uppsetningu vefsins fyrir skólann
og hyggjumst við hefja notkun á honum
eftir áramót.

Jólaheilabrjótur
Ef þrír jólasveinar geta sett gjafir í þrjá skó á sjö
mínútum, hvað gætu þá sex jólasveinar sett í
marga skó á 70 mínútum?
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Jólagrín:

Horft um öxl mér Ásgrími Angantýssyni

Pappírssinfónían
Tónlist skipaði veglegan sess í Grunnskólanum á Raufarhöfn þegar ég var
nemandi þar 1979-1988. Samsöngur var
t.d. einu sinni í viku og allir
sóttu tíma í tónmennt. Einn
eftirminnilegasti tónlistarkennarinn var Stephen Yates, hámenntaður á sínu
sviði og frábær píanisti. Í lok
nemendatónleika flutti hann
oft verk eftir sígilda meistara
við mikla hrifningu. Eins og
nærri má geta var hann
metnaðarfullur kennari og í
tónmenntatímum lét hann
okkur meðal annars semja
tónverk. Við vorum býsna
mörg en hljóðfærin fá og
spilakunnátta takmörkuð. Til þess að allir
fengju tilhlýðileg verkefni brá hann á það
ráð að nota ýmis óvenjuleg hljóðfæri. Vatn
var t.d. látið renna í vask á tiltekinn hátt og
nokkrir léku á ljósritunarpappír. Framan af
voru blöðin rifin hægt og rólega en þegar
verkið náði hápunkti átti pappírsdeildin að
rífa og tæta eins og kraftar leyfðu. Það
kostaði talsverðar æfingar að fá réttan
hljóm í verkið einmitt á þessum stað.
Þessu fór fram allan veturinn og einhvern

tíma um vorið þegar við vorum búin að
fara alveg sérstaklega vel í pappírskaflann
var bankað nokkuð harkalega á dyr og
reyndist það vera skólastjórinn
sem þá var Jón Magnússon.
Hann var ekkert sérstaklega
glaðlegur á svip þegar honum
var boðið að stíga inn. Eftir að
hafa brotið sér leið gegnum
blaðaskaflinn gerði hann allan
pappír upptækan og lagði
bann við notkun hans í tónverkinu með þeim orðum að
það væri ekki að undra þótt
ljósritunarkostnaður væri
kominn upp úr öllu valdi. Við
héldum æfingum áfram og
fluttum verkið á endanum
frammi fyrir áheyrendum en það varð
aldrei eins áhrifamikið og áður.

Mamma, má ég fá hund á
jólunum? Nei, við ætum
að hafa rjúpur.
Hvaða dagur er
uppáhaldsdagur
rúdólfs? Dagur Rauða
nefsins!
Hvað sagði snjókarlinn
við hinn snjókarlinn?
Finnur þú lykt af
gulrót?
Hvað kallar þú stóran
ísbjörn ef þú hittir
hann úti á götu?
Ekkert, þú hleypur í

Ásgrímur Angantýsson er sonur Angantýs
Einarssonar sem var bæði skólastjóri og
kennari í Grunnskóla Raufarhafnar. Sjálfur
var Ásgrímur skólastjóri á Þórshöfn á
árunu 1998-2001. Ásgrímur er með
doktorspróf í íslenskri málfræði og starfar
sem málfarsráðunautur hjá RÚV.

burtu!
Hvað kallar þú
jólasvein með
heyrahlífar? Hvað sem
þú vilt, hann heyrir ekki
í þér!

Jólaþema
Dagana 15. og 16. desember verður jólaþema í skólanum. Þá daga verður
hefðbundin kennsla og bekkjarskipting
aflögð.
Þess í stað tökum við okkur
fyr i r h e nd u r ný o g
spennandi verkefni í
blönduðum hópum. Þessa
daga lýkur kennslu kl.
12:00, þá fá nemendur sér
hádegismat og fara svo
heim.
Þann 17. desember höldum

við svo litlu jólin í skólanum. Dagurinn er
jafnframt síðasti kennsludagur fyrir jól.
Dagurinn byrjar á því að hver bekkur á
stund í sinni stofu þar sem
lesið er á jólakort og skipst
á pökkum. Athugið að leiðbeinandi verð á pakka er
400-500 krónur. Því næst
er jólabíó og svo fáum við
okkur alvöru jólamat; hangikjöt, meðlæti og jólaöl.
Fyrsti skóladagur á nýju ári
er þriðjudagurinn 4. janúar.

Grunnskólinn á Raufarhöfn
við Skólaveg
675 Raufarhöfn
Sími: 464-9870
Netfang:
johann@raufarhofn.is

Ath. að Fréttabréfið er
hægt að skoða í lit á
heimasíðu skólans.

Ábyrgðarmaður er Jóhann

Gamla myndin - Strákarnir okkar
Á mánudagskvöldum klukkan átta hittist vaskur
hópur fólks í íþróttahúsinu og spilar blak. Hvað
kunnáttu og getu í þessari fallegu íþrótt varðar
standa tveir menn upp úr; Ragnar Axel
Jóhannsson og Björn Þór Baldursson.
Yfirburðargeta þeirra og þokkafullar og
áreynslulausar hreyfingar koma þó engum sem
til þeirra þekkja á óvart. Þeir Bjössi og Raggi
eru jú einn fjórði af íslandsmeistaraliðinu í
skólablaki árið 1985.
Öruggur sigur þeirra í úrslitaleiknum gegn
Flúðaskóla er sveipaður dýrðarljóma og hlýtur
að teljast einn merkilegasti íþróttasigur í sögu
Raufarhafnar.
Væntingum fyrir mótið var stillt í hóf. Vissulega
höfðu “strákarnir okkar” sýnt frábær tilþrif
þegar þeir lögðu hvert liðið á fætur öðru í
undankeppninni, en myndu þessir taktar duga
þegar þeir væru mættir á stóra sviðið í Reykjavík? Margir efuðust um það, sérstaklega í ljósi
þess að drengirnir höfðu engan þjálfara.
Ákveðið var að bæta úr því. Grafinn var upp
reynslumikill þjálfari sem var tilbúinn að koma
hingað til Raufarhafnar í nokkrar vikur fyrir mót
og freista þess að gera þessa efnilegu blakspilara að góðum blakspilurum.
Þessi ráðagerð gekk þó ekki upp. Þegar á
hólminn var komið reyndust samskipti
blakliðsins við þjálfarann vera í stirðara lagi.
Svo fór að upp úr sauð og þjálfarinn gekk út
af miðri æfingu og sást ekki meir. Lokaorð
þjálfarans áður en hann gekk út voru á þá
leið að þetta lið myndi aldrei vinna neitt.
Drengirnir tóku þessi orð þó ekki nærri sér
og undirbjuggu sig gríðarlega vel fyrir mótið,
bæði andlega og líkamlega. Þegar suður var
komið voru þeir reiðubúnir að gera atlögu að
titlinum. Þá hins vegar uppgötvaðist að
búningameistari og fyrirliði liðsins, Raggi,
hafði skilið búningana eftir heima á Raufarhöfn. Ekki byrjaði þetta vel hjá strákunum.
Eftir nokkra reikistefnu voru fengnir lánaðir
búningar hjá Þrótt í Reykjavík.
Það sem gerðist svo er sögulegt; Íslandsmeistaratitill í skólablaki. Þessi atburður mun
lifa í hjörtum Raufarhafnarbúa um ókomna
tíð.

Íslandsmeistarar í skólablaki 1985 í Þróttarabúningnum, stuttu eftir
sætan sigur á Flúðaskóla.
Efri röð frá vinstri: Björn Þór Baldursson, Sæmundur Jóhannsson, Snorri
Sturluson, Oddgeir Guðnason.
Neðri röð frá vinstri: Ragnar Axel Jóhannsson, Sigurður Helgi Ólafsson,
Bjarni Ómar Haraldsson, Guðmundur Jónasson.
Á neðri myndinni eru “strákarnir okkar” komnir í rétta búninga.

