
Nóvember Desember
1 þri Leikfimi í íþróttahúsi 1 fim Fullveldisdagurinn  -  Heimsókn í Hólaneskirkju
2 mið 2 fös
3 fim 3 lau
4 fös „12“    börnum boðið í hádegismat 4 sun
5 lau 5 mán Victoría Sif 5 ára
6 sun 6 þri Leikfimi í íþróttahúsi - síðasti tími fyrir jól
7 mán    Viktor Már 5 ára 7 mið
8 þri Leikfimi í íþróttahúsi 8 fim Aðventukaffi - Börnin bjóða foreldrum í aðventukaffi
9 mið 9 fös

10 fim Skammdegishátíð - Súpa og brauð - Fjóla 58 ára 10 lau
11 fös Ingólfur Eðvald 2ja ára 11 sun
12 lau 12 mán Ásthildur 49 ára og Rósa 47 ára
13 sun 13 þri Hnappstaðatún - gengið í kringum bæjarjólatréið
14 mán 14 mið Afmælisdagurinn
15 þri Leikfimi í íþróttahúsi 15 fim Jólaball Barnabóls                                   Íris F. 37 ára
16 mið Afmælisdagurinn    -   Dagur íslenskrar tungu 16 fös
17 fim Leikfangadagur -  Má koma með 1-3 hluti 17 lau Sigrún Rakel  29 ára
18 fös 18 sun
19 lau Margrét Björk  23 ára 19 mán
20 sun 20 þri
21 mán 21 mið Vetarsólstöður
22 þri Leikfimi í íþróttahúsi 22 fim Mjúkdýra- og dótadagur  
23 mið 23 fös        Þorláksmessa  -  Bóka- og mjúkdýradagur
24 fim 24 lau Aðfangadagur
25 fös Arna Rún 2ja ára 25 sun Jóladagur
26 lau Piparkökudagurinn -      Magnús Sólberg 2ja ára 26 mán Annar í jólum
27 sun 1. sunnudagur í aðventu 27 þri
28 mán 28 mið
29 þri Leikfimi í íþróttahúsi 29 fim
30 mið 30 fös
31 fim 31 lau Gamlársdagur

32 fös 1. sun Nýársdagur  2006
33 lau 2. mán LOKAÐ - Skipulags- og námsdagur -  starfsfólks Barnabóls

Í tilefni dags íslenskrar tungu:
Buxur,  vesti , brók og skó,

bætta sokka nýta, Þótt desember sé dimmur,
húfutetur, hálsklút þó, dýrleg á hann jól.

háleistana hvíta Með honum endar árið,
Fyrsta vísa þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar og aftur hækkar sól.

Allir fá þá eitthvað fallegt,
í það minnsta kerti og spil.

Lítill drengur lúinn er,
lokar auga sínu. Hvað það verður,  veit nú enginn,

Hjartans vinur, halla þér vandi er um slíkt að spá.
hægt að brjósti mínu.  Eitt er víst,  að alltaf verður 

Höf.:Sig. Júl. Jóhannesson ákaflega gaman þá.
Segðu mér söguna aftur, Höf.:Jóhannes úr Kötlum

söguna frá í gær
um litlu stúlkuna ljúfu

með ljósu flétturnar tvær.
Höf:: Jónas Hallgrímsson

ljóst í allan vetur.
Höf.: Ókunnur

Mánaðarskipulag  Barnabóls  2005

 Haldið er upp á afmæli barnanna  2. miðvikudag í hverjum mánuði. 

Komdu nú að kveðast á,

Á aðventunni

kappinn,  ef þú getur.
láttu ganga ljóðaskrá

Heim.: Ungi litli.  Steingrímur Arason tók saman

Bráðum koma blessuð jólin
börnin fara að hlakka til.

þB  01.11.2005 Foreldar/uppl./ Skipulag/Mánaðaskipulag nóv/des 2005
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