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Vaktmester Egil Ringstad gikk over

Kardemommeloven:

i pensjonistenes rekker i oktober.

Man skal ikke
plage andre,
Man skal være grei og snill,
og for øvrig
kan man gjøre
hva man vil.

Torsdag 26. oktober ble det markert med
en sammenkomst for kollegaene i
kommunalteknikk og i enheten.

Bastian
POLITIMESTER

Oktober måned ble avsluttet med
Halloweenfest i hallen for hele skolen.
Foreldrene i 5. klasse har også i år gjort en
kjempejobb for å arrangere et trivelig
samvær for elevene.
Nå går vi inn i den ekstra mørke tida. Så
lenge snøen ikke kommer blir det både
mørkt og bløtt.
På skolen er det ei fin tid for aktiviteter
innendørs.
Skolemiljø er et viktig fokus hele tiden.

Her ser vi alle som opptrådte på Åpen
scene siste fredag i oktober.

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Egil ble takket av med hedersmerke fra KS,
gaver fra kollegaer og fra rådmannen. Nå
er det Øyvind Løkken som tar over etter
Egil. Vi takker Egil for samværet og
arbeidet han har gjort i Mosvik barnehage
og skole. Lykke til som pensjonist.
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Aktiviteter i november:
Frukt i skolen, fredag 3. november
Kulturkompis avsluttes i uke 45 med kort
forestilling for alle elevene ved skolen.
Mellomtrinnet gjennomfører
Elevundersøkelsen i første halvdel av
november.
DKS i november:
Mandag 6.11 Tungeskjærerne; 1.-4. kl
Torsdag 16.11, Du sa, æ sa; 1. – 5. kl
Uteskole
Onsdag 15.11, Aune husmannsplass
Tirsdag 21.11, Mørkekveld kl 18-1930;
FAU og skolen arrangerer denne sammen.
Fjorårets arrangement ble så vellykket at
vi ønsker å få til en tradisjon. Det blir
derfor obligatorisk oppmøte for elevene.
Dette vi de få kompensert senere.
Nærmere informasjon sendes ut.
Fagpedagogisk dag for ansatte i
barnehage, skole og SFO, - fredag 24.
november. Elevene har fri, barnehage og
SFO er stengt.

Ha en riktig fin november!

Hilsen
Mosvik skole

Møteplan:
FAU/skole planlegging Mørkekveld, 16.11
kl 1900
FAU/SU, torsdag 30.11
NB!
Mosvik barnehage og skole har fått felles
Facebookside.
Gå inn og sjekk.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik
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