Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2016 – 2017
mai
Kuturskolen drar på rekrutteringsturne på
skolene, og besøker oss
fredag 12. mai i 3. time.
Førskoledager:
Nye skolestartere får en
forsmak av skolestart onsdag
10. mai og torsdag 18. mai. Begge dager
fra kl 9 – 1130. Det kommer invitasjon til
skolestarterne.
Snart er vi ferdige med vårens
Kulturkompis. Her er vi glimt fra joiking
med Kjellrun onsdag 26. april. Temaet i vår
har vært samekultur. Siste samling er
onsdag 3. mai.
Aktiviteter i mai:
"Livsglede for eldre"; 1 & 2 kl besøker
Mosvik sykeheim torsdag 4. mai i 3. time.
3 & 4 kl besøker sykeheimen i 3. time,
mandag 29. mai.
Sør-Verran helselag serverer fortsatt frukt
første fredag i måneden, og det blir derfor
frukt fredag 5. mai. Tusen takk til
helselaget!
DKS(Den Kulturelle Skolesekken);
Årets Stiklestadturer er onsdag 10. mai. Da
skal 4. kl være med på opplegget Før i tida.
Og 6. kl skal ha opplegget Bru mellom tru.
Fang meg i farta; konsert for 5. kl på
Mosvik, Utøy og Lyngstad skole, her.
Tinestafett:
7 kl drar på Tine-stafett onsdag 10. mai.

Turer i mai:
Rovdyrskole, Namsskogan – 5. kl, mandag
22. mai.
Bjørnecamp i Lierne for 6.-7.kl, mandag
29. mai og tirsdag 30. mai.
DUGNAD:
FAU, skole og barnehage arrangerer
dugnad i barnehagen og i skolegården,
mandag 15. mai kl 18 - 21. Vi har da
behov for din hjelp til å få det ryddig og
pent til grunnlovsdagen. Nærmere
informasjon og fordeling av
arbeidsoppgaver sendes ut i uke 19.
FRIDAGER
Fridager i mai:
Offentlig høytidsdag, mandag 1. mai
Grunnlovsdagen, onsdag 17. mai
Kristi Himmelfart, torsdag 25. mai
Fridag skolen, fredag 26. mai
SØKNAD Skolefritidsordningen(SFO):
Husk frist søknad SFO for neste skoleår,
torsdag 1. juni.

Ha fine mai-dager!
Hilsen ansatte Mosvik skole
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