Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2015 – 2016
Februar
Sørverran Helselag serverer frukt , fredag
5. februar til alle elevene.
Februar er
karnevalsmåned. Og på
Mosvik skole blir det
karneval for elever og
ansatte 19. februar.

Mosvik skole nominert til "Året skole 2016"
for sin innsats på den kulturelle sida. Det er
kjempestas for både elever og lærere. Her
representert ved årets crew; Tormod,
Patrick, Linnea og Anna Kristine fra 6. klasse
sammen med lærer Klara Vik Aarmo.
Endelig avgjørelse faller på Stiklestad
Nasjonale Kultursenter, onsdag 16. mars.

Dette skjer i februar;
Kulturkompis fortsetter i uke 5 og 6 og
ender i ei forestilling for barnehagebarn.
Det er elevene i 2., 3. og 4. klasse som er så
heldige å få være med på dette onsdagene i
januar og februar.
Konsert med "Strengeleik" på Utøy skole for
2. kl, fredag 5. februar kl. 0900 – 0930.
Samefolkets dag
Vi gratulerer med
samefolkets dag,
lørdag 6. februar.

Vi hadde en halv skidag i uke 3 fordi det
kom så mye flott snø. Vi håper på at vi får
brukt skiene litt mer utover vinteren. Og har
satt av en utedag for mellomtrinnet i
Lunden, onsdag 10. februar. Og for
småtrinnet i Lunden, mandag 15. februar.
Prosjekt "Livsglede" Mosvik sykeheim,
mellomtrinnet besøker sykeheimen fredag
5. februar.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Kontaktmøte/utvikingssamtaler.
Uviklingssamtalene mellom elev/foreldre og
kontaktlærer starter opp i uke 5. Sjekk at
du/dere har fått invitasjon. Si fra hvis
tidspunktet ikke passer.
Elever som er skolestartere i 2016, er
invitert til innskriving, torsdag 4. februar.
Nye i personalet
Mandag 1. februar starter en ny lærer på
mellomtrinnet. Elisabeth Strand blir på
mellomtrinnet mandager og tirsdager.
I tillegg får vi språkpraksiselev, Merhawi, og
en elev som skal ha praksis i videregående
skole noen uker.
På møteplanen:
Kontaktmøter uke 5, 6, 7
SU/SMU, torsdag 4. februar
FAU, torsdag 18. februar
Vinterferie
I uke 8, 22.02
t.o.m. 26.02 er det
vinterferie på
skolen.

Husk påmelding til SFO!
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