Inderøy kommune
Sandvollan skole og barnehage

Månedsbrev august
Da er skoleåret 2017/2018 i gang, og det er god stemning på skolen. Hele gjengen hadde en fin tur til
Nosa forrige uke.
Ansatte
Rektor Thomas er på plass på Steinkjer ungdomsskole, og hvem som blir ny enhetsleder/rektor her er
ennå ikke bestemt. Undertegnede fungerer til ny leder er på plass og Trond Birkenes har funksjonen som
assisterende rektor. Marthe Gullberg Larsen har fått fast jobb og er kontaktlærer i 5. klasse, og Trine Valø
har et vikariat på småtrinnet. Vi ønsker dem velkommen til Sandvollan!
Nye elever
En fin gjeng på 8 jenter og 8 gutter har startet opp i 1.klasse, og foreldregruppa har allerede hatt to
kvelder med foreldreskole.
Leksehjelp
Leksehjelp for 4. – 7. klasse tirsdag og torsdag kl.13.15 – 14.15. Det er Mari Manka som har ansvar for
tilbudet. Påmeldingsskjema er sendt med heim og det er 20 som har meldt seg på.
SFO er godt i gang, og det er 29 som har plass.
Vi minner om at åpningstida er 7.30 – 16.00. Ved behov for utvida tid(fra 6.30 om morgenen og mellom
16.00 og 16.30 om ettermiddagen) må dette avtales på forhånd med barnehagen, og SFO-ansatte må få
beskjed. Vi vil snart be om en oversikt over behov for SFO i uke 41 da det er høstferie.
Morgensamling
Vi fortsetter med fellessamling i gymsalen hver mandag kl.8.15 – 8.30. Her har klassene ansvar etter tur.
Nå øver vi på årets nasjonale BlimE – dans.
Kulturkompis er Kulturskolens tilbud til barneskolene. I år får 2. – 4. klasse være med etter tur.
Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter
Både 5.klasse og 7.klasse skal til Aker før høstferien.
Vennskapsuke i uke 36 – ulike opplegg i klassene. Arbeidet mot mobbing og for et godt psykososialt miljø
markeres i Muustrøparken fredag 8.september. Der deltar alle 6. og 7. – klassene i kommunen sammen
med ungdomsskolen.
Samarbeid heim – skole
Utviklingssamtaler og foreldremøter står for tur, noen er allerede i gang. Vi håper på gode og nyttige
møter med fokus på mestring og utvikling for den enkelte.
Viktige datoer framover:
9. – 13.september (uke 41) – høstferie
19.desember – juleforestilling
Gode høstdager ønskes dere alle! Vennlig hilsen Mari Løvrød Erichsen, fungerende enhetsleder/rektor
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