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Mars var æðislegur mánuður í 10-12 ára starfinu í 

Sigyn. Glænýju Nerf byssurnar okkar voru vígðar í 

skemmtilegum leik sem verður líklega endurtekinn í 

hverjum mánuði héðan í frá. Just Dance er áfram með 

vinsælli tölvuleikjunum hjá okkur og heldur hann 

krökkunum dansandi allan tímann sem þau eru hjá 

okkur. Mjög góð mæting var í Páskabingó Sigynjar og 

voru 6 stór páskaegg ásamt 8 litlum í verðlaun. Mikil 

spenna var í hópnum og góður andi. Í páska fríinu var 

pizza bakstur og bíó í salnum og var heldur betur vel 

mætt þann dag. Flestir komu snemma og náðu að baka 

pizzu með félögunum og við horfðum svo saman á 

myndina „Are we there yet?“, mjög góð leið til að 

senda okkur inn í páskafríið. Einnig var opið inn í 

íþróttasal þar sem páskafrí var á æfingum hjá Fjölni og 

við nýttum okkur það að sjálfsögðu. Við lokuðum svo 

mánuðinum með útigleði í Gufunesbæ þar sem við 

grilluðum sykurpúða yfir opnum eldi og drukkum heitt 

kakó og fórum í nokkra skemmtilega leiki.  

Í Sigyn 

Á opnum húsum stendur ýmislegt til 

boða, meðal annars PS4, pool, 

borðtennis, afþreying í salnum, spil, 

perlur, litir, spjall, hangs og allt þar á 

milli. Krakkarnir mega mæta og fara 

hvenær sem er á milli 16-17:30. Við 

hvetjum alla til þess að prenta 

dagskrána út og hengja upp á 

heimilinu svo að krakkarnir geti skoðað 

hana heima fyrir. Einnig er hægt að 

koma í Sigyn og við getum prentað 

hana út fyrir ykkur.  

Á þriðjudögum í apríl verða svokallaðar 

smiðjur sem krefjast fyrirfram 

skráningar frá foreldrum og 

forsjáraðilum, þeir dagar eru blá 

merktir á dagskrá. Nánari upplýsingar 

um smiðjurnar og skráningu á þær er 

að finna hér að neðan undir 

„Ábendingar til foreldra“.  

 

Njörður Tinna  Helgi  Hera  Helga  
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Vertu breytingin sem þú vilt sjá í heiminum – Mahatma Ghandi 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í apríl  er dagskráin gerð með það í huga að veður fer 

hlýnandi og ætlum við að reyna að vera svolítið 

utandyra. Hið sívinsæla Nerf verður á sínum stað og á 

sama tíma verður keppni fyrir þá sem vilja taka þátt í 

Just Dance 2016. Glæsileg verðlaun eru í boði fyrir 

sigurvegarann. Við ætlum að nýta okkur skólalóðina 

og vera með þrautaratleik úti en ef það viðrar ekki til 

þess munum við færa ratleikinn inn. Við minnum á að 

lokað er Sumardaginn fyrsta en þá er haldin hátíð í 

Rimaskóla sem verður auglýst síðar. Svo munum við 

enda mánuðinn á skemmtilegu útileikjunum. Á 

þriðjudögum verðum við með smiðjur; poppgerð, 

brjóstsykursgerð og stensl. Allar nánari upplýsingar 

um skráningu í smiðjurnar má finna hér að neðan 

undir „Ábendingar til foreldra“.  

 

 

Páskabingó í fulllum gangi 

 

Bíó og pizza át í salnum 

 

Loksins smá fjör í íþróttasalnum 

 

Ábendingar til foreldra 

 

Varðandi smiðjur í apríl: Nýtt fyrirkomulag er á þriðjudögum 

í apríl. Foreldrar og forsjáraðilar þurfa nú að skrá börnin sín í 

smiðjurnar sem verða alla þriðjudaga frá 16-17:30. Ekki 

verður tekið á móti skráningum í einstaka smiðjur heldur er 

eingöngu hægt að skrá í þær allar. Ekki þarf að tilkynna ef 

barnið mun ekki taka þátt. Takmarkaður fjöldi kemst að svo 

að best er að skrá sem fyrst. Skráning hefst 1.apríl og lýkur 

mánudaginn 4.apríl klukkan 12:00. Hún fer fram með því að 

senda tölvupóst á sigyn@reykjavik.is með nafni og bekk 

barns. Í fyrstu smiðjunni verðum við með poppgerð en þar fá 

krakkarnir að búa til popp með hinum ýmsu bragðtegundum. 

Næsta smiðja er svo brjóstsykursgerðin vinsæla og síðasta 

smiðjan verður stensl. Þá þurfa krakkarnir að koma með boli 

eða annað efni að heiman til að stensla á. Í stensli er notast 

við málningu og form og fá þau frjálsar hendur til að skreyta 

sitt efni eftir sínu höfði. Ekkert kostar í smiðjurnar. 

Myndir 

mailto:sigyn@reykjavik.is
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Dagskrá 10-12 – Apríl 2016  

Félagsmiðstöðin Sigyn  

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur 

Opnunartímar: 
 
Þri: 16-17:30 
Fim: 16-17:30 

   1  2 3 

4 5 
Lokað vegna 
fundar 
starfsmanna 

6 7 
Nerf og Just 
Dance 2016 
keppni 

8 
 

9 10 

11 12 
SMIÐJA 
Poppgerð 

13 14 
Þrauta 
ratleikur í 
kringum 
skólann 

15 16 17 

18 19 
SMIÐJA 
Brjóstsykurs- 
gerð 

20 
 

21 
Sumardagurinn 
fyrsti - lokað 

22 22 24 

25 26 
SMIÐJA 
Stensl – muna 
að koma með 
efni eða boli 
að heiman 

27 28 
Útileikir 

29 30  

 

 

 

Nánari upplýsingar: 

Sími: 695 5186 / 695 5183 
Heimasíða: www.gufunes.is/sigyn 

 
 


