
JANÚAR FEBRÚAR
1 sun Nýársdagur -  frí 1 mið
2 mán Lokað  -  Skipulagsdagur starfsfólks 2 fim
3 þri Gunnar Bjarki 2 ára 3 fös
4 mið 4 lau
5 fim 5 sun                             Sunna Björg 5 ára       
6 fös  Þrettándinn - Stjörnuljós - dansað við jólatré 6 mán                            Thelma Sif  4 ára
7 lau Bylgja Hrund 2 ára 7 þri Leikfimi  
8 sun 8 mið Valgerður Guðný 6 ára
9 mán 9 fim Blöðrudagur - blásum í fullt af blöðrur og leikum okkur 

10 þri Leikfimi  10 fös
11 mið Afmælisdagurinn 11 lau
12 fim 12 sun
13 fös 13 mán
14 lau 14 þri Leikfimi                                              Dagur Freyr 4 ára
15 sun 15 mið Afmælisdagurinn
16 mán 16 fim Jóna Margrét og Magnús Dagur 6 ára
17 þri  Leikfimi  17 fös
18 mið               Auðunn Árni 5 ára 18 lau Aron  Freyr  6 ára
19 fim Rugludagur - allt öfugt og snúið! 19 sun Konudagur                         Góa byrjar
20 fös  Bóndadagur                 Þorri byrjar 20 mán
21 lau 21 þri Leikfimi
22 sun                                               Herdís  35 ára 22 mið Ragga 55 ára
23 mán 23 fim Freyja Dís 3 ára og Sússa 54 ára
24 þri Leikfimi  24 fös Sleðaferð í Hólaberg, ef veður og færð leyfa
25 mið 25 lau
26 fim   Þorrablót að hætti Barnabólsbúa                     26 sun
27 fös Lilja 34 ára 27 mán Bolludagur
28 lau 28 þri Leikfimi    -   Sprengidagur „saltkjöt og baunir, túkall“  
29 sun 1. mið Öskudagur - 1. mars
30 mán
31 þri Leikfimi  

Ap., ,jún., sep., nóv. þrjátíu hver
einn til hinir kjósa sér,

Önnur heimsókn elstu barnanna í grunnskólann febrúar tvenna fjórtán bér,
 verður væntanlega seinni hluta janúar. frekar einn, þá hlaupár er.

Mánaðarskipulag Barnabóls 2006

         Öskudagur    Lag: Við erum söngvasveinar     Bolludagur

Við eigum von á nemendur Tónlistaskólans í 
heimsókn í janúar og febrúar, það er ekki búið að 
ákveða dagana. Þau sýna okkur hljóðfærin sín og 
leika undir söng. Þetta verður auglýst nánar á 

deildartöflum.

Á öskudegi fer ég með öskupoka af stað    og 
elti menn og konur sem ekki vita um það. Hengi 
svo poka, á hina og þessa sem ég næ, lauma á 

poka , læðist burt og hlæ.    

Á bolludaginn fer ég, með bolluvönd á kreik.  Mér alltaf 
þykir gaman að iðka þennan leik. Ég bolla og bolla, á bossana 

fast ég slæ , ég bolla og bolla og bollu í laun ég fæ.           

Svo dingla þeir þarna pokarnir, pokarnir, 
pokarnir, svo dingla þeir þarna pokarnir, 

pokarnir.       
Já, bragðgóðar eru bollurnar, bollurnar, bollurnar. Já, 

bragðgóðar eru bollurnar, bollurnar.
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