Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2017 – 2018
Desember
Juleverksted; Skolens juleverksted blir i år
tirsdag 19. desember.
Juleforberedende aktiviteter for å komme
i julestemning og ha ei trivelig stund
sammen. Vi lager enkle julegaver og hører
julemusikk. En tradisjon som vi alltid
gleder oss til.
Julegrøt for eleven, onsdag 20.12.
Skogstur til husmannsplassen Aunan med alle
elevene i november. Spennende skog å leke seg i.
Her kom hverken regn eller snø inn, og sola måtte
streve for å få strålene mellom granleggene.

På skolen skjer følgende i desember:
Adventsstund i klassene hver fredag fram
mot jul. Vi tenner adventslys og har felles
aktiviteter som lesing, sang og fortelling.
Elevrådet arrangerer vennetime, fredag 8.
desember.
Morgensangkafe
Fredag 15. desember, kl. 09.00 i hallen.
Egen invitasjon sendes heim og legges på
hjemmesiden.
Besteforeldredag, fredag 15. desember kl.
10.00 – 12.00. I forlengelsen av
Morgensangkafeen inviterer 1. – 4. trinn
besteforeldre til en hyggelig førjulsstund
med elever og ansatte.
Julekalender. Skolen har også i år meldt
seg på SOS barnebyer sin omvendte
julekalender. I stedet for å få gaver i
kalenderen, ønsker vi å ha fokus på å gi
noe til de barna som ikke er så heldige
som oss. Dere kan lese mer om dette på:
www.omvendtjulekalender.no

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Fakkelmesse;
Tradisjonen tro blir det også i år
Fakkelmesse. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom skolen, kirka
og FAU. Fakkeltoget starter også i år fra
sentrumsbygget. Det kommer et skriv om
Fakkeltog og
fakkelmesse når det
nærmer seg.
Datoen i år blir
onsdag 20.
desember.
Leksehjelp
Leskehjelpa tar juleferie i uke 51, og
starter opp igjen i uke 2. Frist for
påmelding vårsemesteret er 20.12. Info
sendes ut i uke 48.
SFO
Frist for påmelding i juleuka mandag 4.12.
Juleferie; skolen tar julepause fra torsdag
21. desember kl 12.00. Første skoledag på
nyåret er onsdag 3. januar 2018.

Vi ønsker alle ei fin adventstid!
Hilsen alle ansatte på Mosvik skole og SFO.
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SFO 90615327

