Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2016 – 2017
juni
Juni er årets 6. måned. Oppkalt etter den
romerske guden Juno, dronningen og
ekteskapets gudinne.
St.Hansaften 23. juni feires dagen før Johannes
Døperens fødselsdag 24. juni.
21. juni – sommersolverv/midtsommer. Den
lyseste og lengste dagen på den nordlige
halvkule.

Fra dugnaden 15. mai

Nok et skoleår går mot slutten, og
sommerferien står for døren. Elevene
har tatt ett stort steg videre i sine liv.
Noen skal over på ungdomsskolen,
andre skal starte i 1. klasse i august.

I juni skjer dette:
Møter
Samarbeidsutvalg/SMU, torsdag 1. juni kl
18-20
FAU, torsdag 8. juni, kl 18-20

Uansett milepæler, er det viktige steg
som vi voksne, foresatte og personalet i
skole og barnehage, kan bidra til å gjøre
til gode og minneverdige øyeblikk i livet.

Aktiviteter:
DKS 5. kl "Fang meg i farta", 1. juni
Kanodag 5 – 7 kl, onsdag 7. juni
Fiskedag 1 – 4 kl, torsdag 8. juni
Klassetur 7. kl, fredag 9. juni
Trafikkdag/sykkeldag, mandag 12. juni
Prosjektavslutning, torsdag 15. juni
Sykkeldag/tur 5 – 7 kl, mandag 19. juni
Siste skoledag, tirsdag 20. juni

Vi har hatt trivelige førskoledager med
skolestarterne våre. Nå står siste
øvinger og finpuss til prosjektavslutning
for døren sammen med turer i skog og
mark.
Mellomtrinnet har vært på Rovdyrskole
og Bjørnecamp. Minneverdige
opplevelse å ta med seg viderei livet.
Vi takker også dere fra foreldregruppa
som deltok på dugnad i skole og
barnehage, mandag 15. mai, slik at vi
fikk en fin og ryddig skolegård og
barnehage til grunnlovsdagen.

Olsenbanden på ROCK'ern
Elever og ansatte ved Mosvik skole
Inviterer foreldre, besteforeldre,
søsken, resten av bygda på forestilling
Torsdag 15. juni, kl 18.00

Vil med dette få takke alle for et fint
skoleår, og ønske dere en fin sommer –
og vel møtt til skolestart onsdag 16.
august.

I Hallen på Mosvik skole
Vel møtt til en forrykende forestilling!

Mvh ansatte ved Mosvik skole
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik
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