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Besøk fra Fylkesbiblioteket
Morten Haugen kommer torsdag 6. desember
til 3. / 4. klasse og 5. / 6. klasse for å snakke
om bøker. Morten vil komme et par ganger i
halvåret for å løfte leselysten og gi elevene
påfyll og veiledning i bøkenes verden. Det ser
vi fram til.
Frelsesarmeen
Kommer som vanlig på besøk til 1. – 4. klasse i
førjulstida. De besøker oss tirsdag 11.12.
Elevene sender med gaver til Frelsesarmeens
julegryte.

Skipsklokka Gorm er på plass som ringeklokke
på skolen. Den har vært i aktiv bruk på
Framverran skole i mange år. Klokka er en
gave fra båten Gorm som Framverran skole
hadde som adopsjonsbåt i mange år. Nå har
den kommet til heder og verdighet igjen etter
et par års pause.

Besteforeldredag
Fredag 14. desember er det besteforeldredag
mellom kl. 1100 og 1300. Det skjer i den
tidligere kommunestyresalen. Mer info på
elevenes ukeplaner.

Dette skjer i desember:
Adventsstund for hele skolen, fredager mot
jul. Vi tenner lys og har noen felles aktiviteter
som lesing, sang og fortellinger.
Renovering/bygging
Oppstart av rivning på Mosvik skole vil
antagelig komme i gang i uke 48. Så det kan
nok bli en del mer trafikk i området rundt
barnehagen og Kombinasjonsbygget i tiden
framover.
Åpen Scene
Intern forestilling, hvor elevene får vist fram
sitt talent for medelever og ansatte. Dette
skjer tirsdag 4. desember.

Juleverksted
Alle klassene har juleverksted tirsdag 18.
desember. Og foreldre og besteforeldre kan se
fram til noe spennende under treet i år også.
Fakkelmesse
Fakkeltog til Mosvik kirke med påfølgende
fakkelmesse er onsdag 19. desember, kl.
1800. Det kommer nærmere informasjon om
dette.
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Juleferie
Skolen slutter fredag 21. desember etter halv
dag, dvs. kl. 1200. Da har elevene juleferie til
torsdag 3. januar. Skolen og SFO har
planleggingsdag onsdag 2. januar.
Informasjon:
Trafikkvakter
Frivilligheten har organisert vakter før og etter
skoletid ved overgangen fra butikken. En vakt
er på plass fra kl. 0800 – 0830 og fra kl. 1400
til 1430. Ordningen startet i uke 47.
Mandag:
Knut Berge
Tirsdag:
Øystein Brattaker
Onsdag:
Kjell Jørgensen
Torsdag:
Leif Nervik
Fredag:
Carl Ivar von Køppen
Takk for rask iverksetting!
Kjøring på skolegården
Vi ber alle om å parkere på inngangssiden av
skolen, og respektere at det er skolegård på
sjøsiden.

Fortsatt får vi melding om hodelus.
Vær så snill å ta en ekstra sjekk på
egne barn. Og ta med klær heim for
vask. Snakk med hverandre og gi
beskjed til foreldrene til venner og
klassekompiser samt skolen hvis
dere observerer hodelus.

Vi ønsker alle en fin
desember!

Adr.: Strandhaugvegen 20, 7690 Mosvik
Telefon:
Sekretær (onsdag og fredag): 74124580
Rektor: 74124583
SFO: 90 61 53 27

