Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2016 – 2017
Mars
med tema forebygging. Merk! Mandag 20.
mars kl 1830 – 2030.
Skidag; Vi vil
prøve å
arrangere en
skidag snarest
mulig mens vi
har snø og fint
vintervær.
Kontaktlærer
informerer om
dette.

De minste på skolen startet opp etter
vinterferien med uteskole på åkeren til
Thomas Grande. Her er det plass for lek, aking
og bålkos for store og små.
Endelig kom snøen. Det merkes på skolen for
da blir det mer variert aktivitet i friminuttene.

Kartleggingsprøver;
Det kjøres kartleggingsprøver i 1., 2. og 3.
klasse i perioden fra uke 11 til påske. Info på
ukeplanen.
Nye voksne på skolen;
Madil Sæther, praktikant fra mot sommeren.
Er mest på småtrinnet, og på SFO. Bosatt i
Mosvik, og har lærerutdanning fra Filipinene.

Aktiviteter i mars:
Sør-Verran helselag serverer frukt til alle
elevene fredag 3. mars.
Åpen scene – tirsdag 7. mars, interforestilling
hvor alle kan melde seg på med sceniske
innslag.
DKS; Skolekino for alle 7. klassingene i
kommunen, torsdag 9. mars på Akset. Kinoen
heter Sameblod.
Kulturkompis starter onsdag 29. mars for 2. –
4. klasse. Kulturkompis går fram til og med
onsdag 19. april. Tema i vår er Samisk
kulturarv i forbindelse samejubileet Tråante
2017.
Foreldremøter;
Det jobbes med temamøte for skolen. Dato
ikke fastsatt enda.
SLT, helsestasjonen og politiet vil også i år
invitere elever og foreldre på 7. trinn til møte

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Mandag 6.mars starter Semere fra Eritrea her
som språkpraksiselev. Han er interessert i å
lære trøndersk.

PLANLEGGINGSDAG
Merk at onsdag 15. mars har elevene fri. Ansatte i
skole og SFO har planleggingsdag. Det betyr også
at SFO er stengt.

MØTER I MARS
Felles møte for FAU-ledere, rektorer, leder komite
Folk, ass.rådmann på Mosvik skole, onsdag 15.
mars kl. 19 – 21.
Møte FAU Mosvik, torsdag 23. mars, kl 18-20

Nyt vinterværet og vårlyset som kommer!
Hilsen ansatte Mosvik skole
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