
Ágúst
14 mán Opnum eftir sumarfrí -ný börn og starfsmenn boðin velkomin 1 sun
15 þri 2 mán
16 mið Börnin æfa söngva fyrir Kántrýdagana 3 þri Leikfimi 

17 fim               Viktor Kári 3 ára 4 mið Guðmunda 63 ára
18 fös 5 fim Sulludagur
19 lau Leikskólabörn syngja á hátíðarsviði kl.15:00 á Kántrýdögum 6 fös
20 sun 7 lau
21 mán Lilja og Sessý í viku innilotu í KHÍ 8 sun
22 þri Embla Ingibjörg 2ja ára 9 mán
23 mið 10 þri Leikfimi 

24 fim Gönguferð 11 mið
25 fös 12 fim Vettvangs- og rannsóknarferð
26 lau Halldóra 2ja ára 13 fös
27 sun Einar Hjálmtýr 2ja ára 14 lau
28 mán 15 sun
29 þri 16 mán Grunnskólaheimsókn elstu barna ?
30 mið 17 þri Leikfimi               Grunnskólaheimsókn elstu barna ?
31 fim Berjaferð

September 
1 fös 18 mið
2 lau 19 fim Skammdegishátíð Barnabóls -  foreldrum boðið í súpu og brauð
3 sun 20 fös
4 mán 21 lau
5 þri 1.leikfimistíminn.   Ath. að nú koma e.h. börnin kl.10:50-11:50 22 sun
6 mið 23 mán
7 fim Söngstund                    Tökum upp kartöflurnar 24 þri Leikfimi 

8 fös 25 mið
9 lau 26 fim Listgreinadagur/ - listasmiðja - söngvar - leikrit 
10 sun 27 fös
11 mán 28 lau
12 þri Leikfimi 29 sun
13 mið 30 mán
14 fim Síðasti hjóladagurinn í haust  -                 Afmæli á Lundi               31 þri Leikfimi 

15 fös
16 lau
17 sun Á eldri deildinni - Lundi - er haldið upp á afmæli einu sinni 
18 mán  í mánuði, á fimmtudegi um miðjan mánuðinn 
19 þri Leikfimi sem afmælið er í.  
20 mið Boðið er upp á popp, ávexti og fleira góðgæti og að  
21 fim Náttfata- og mjúkdýradagur sjálfsögðu afmæliskórónu.
22 fös Lokað  v/haustþings leikskólastarfsmanna á N.vestra  Það kom í ljós að yngstu börnin á Sæbóli 
23 lau Haustjafndægur  -                     Dagný Dís 4 ára tengdu mánaðarlegar afmælisveislur ekki við sig og sitt
24 sun afmæli svo hér eftir verður haldið upp á afmæli þeirra á 
25 mán afmælisdeginum eða næsta virka dag þar á eftir. 
26 þri Leikfimi 

27 mið
28 fim Listgreinadagur/ - listasmiðja - söngvar - leikrit 
29 fös
30 lau

Í berjamó Stökur
Út í mó, inn í skóg, Rúnki fór í réttirnar
upp í hlíð í grænni tó. ríðandi á honum Sokka.
Þar sem litlu berin Yfir holt og hæðirnar 
lyngi vaxa á, hann lét klárinn brokka.
tína, tína, tína má.

Rauður minn er sterkur stór,
Tína þá, berjablá stinnur mjög til ferðalags.
börn í lautu til og frá. Suður á land hann feitur fór,
Þar sem litlu berin fallegur á tagl og fax.
lyngi vaxa á, 
tína, tína , tína má          (Höf.:Ókunnur) Við skulum róa sjóinn á 

að sækja okkur ýsu.
En ef hann krummi kemur þá 
og kallar á hana Dísu?         (Höf.:Ókunnur)              
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