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Vel møtt til nytt skoleår!
Vi har kommet i gang med tredje skoleåret
på nyskolen, og anser oss som godt
etablert her nå. Fortsatt gjenstår en del
arbeid utendørs. Men i sommer har vi fått
rettet opp og sådd i noe av plenarealet.I
uke 34 håper vi å få ballbingen opp å gå
med litt hjelp fra dere som er foreldre
sammen med vaktmestre og ansatte. I
tillegg vil vi sørge for å få avgrense den
store sandkassen og fylt den opp med mer
sand. Og vi ønsker nye elever og gamle
velkomne til skolen vår.

I tillegg har vi følgende personale:
Ann Kristin Langfjæran, lærer
Vegard Molde, lærer
Bjørg Løkken, fagarbeider
Unni Norum, fagarbeider
Lene Berge, fagarbeider
Eva Lassen, sekretær
Toril Alstad Damås, SFO/leksehjelp
Rita Gjestad Aarnes, rektor
Aktiviteter i august og september
FORELDRESKOLE
Foreldreskolen starter opp i uke 34, og går
over tre kvelder a 2 timer. Mandag 22.08,
onsdag 31.08 og tirsdag 06.09. Alle kvelder
kl 18-20. Dette er et tilbud til
foreldre/foresatte i 1.klasse.
FORELDREMØTE for alle klassene, tirsdag
13. september, kl 1830-2030. Invitasjon
sendes ut senere.

Skolestarterne 2016
Lina Mari, Sivert, Villemo, David, Bea og Leon
hadde sin første skoledag 16. august. Her sammen
med kontaktlærer Klara.

Skoleåret 2016-17
I år er det 58 elever ved Mosvik skole,
fordelt i klassene slik:
Klasse
Antall Kontaktlærer
elever
1 og 2 kl
6+7
Klara Vik Aarmo
3 og 4 kl
7 + 14 Ragnhild Vennes
5 og 6 kl
8+5
Kjersti R Melting
7 kl
11
Ivar Jakob Aarmo

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

LEKSEHJELP
Oppstart i uke 36. Frist for påmelding
onsdag 31.08. Leksehjelp blir mandag og
onsdag kl 14 – 15.
AKTIVITETER PÅ SKOLEN
Uteskole fredag 19. august for alle. Turen
går til Øksenåsen.
Uteskole 5.-7 kl, tur til Storknuken, torsdag
15.09.
Uteskole 1-4 kl, tirsdag 20. september,
Lunden.
MATEMATIKKDAG
Midt-Norsk realfagssenter, Verdal
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5. trinn skal ha en hel dag sammen med
elever fra Røra skole.

Skolens aktivitetsplan legges ut på
hjemmesida, følg med!

ARBEID MOT MOBBING
Samling i Muustrøparken for elever fra 6.
kl t.o.m videregående skole, fredag 9.
september, kl 1230-1330.

HØSTFERIE UKE 41(10. – 14.10.16)

ÅPNING AV AKSET skole- og kultursenter.
Alle elevene og ansatte er invitert til
åpningsforestilling på Akset, torsdag 29.
september, kl 0930 – 1315.
UTVIKLINGSSAMTALER
Vi starter med
utviklingssamtaler/kontaktmøter i uke 39.
Egne invitasjoner blir utsendt av
kontaktlærer.

Ta kontakt om du lurer på noe!
Ha en god læringshøst!

Med vennlig hilsen
Rita Gjestad Aarnes/rektor

TAKK!
Vi takker Sør-Verran
helselag for at de også i år
serverte skolelunsj til
skolestartere og foresatte!
Sør-Verran helselag vil også dette
skoleåret servere frukt til elevene første
fredag i måneden.
MØTER
FAU
FAU
SU/SMU
FORELDREMØTE

25. august
22. september
29. september
13. september

Navn/tlf/epost klassekontakter og
FAU/SU-medlemmer vil bli lagt ut på
hjemmesida etter første FAU-møtet.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik
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