Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2018 – 2019
November
November måned er her, og vi har stilt
klokka, tatt fram vinterjakka, votter og luer.
Det blir kaldere i lufta, og jula nærmer seg.
Viktige beslutninger skal tas i november,
oppvekststrukturen i Inderøy skal vedtas.
Mosvik barnehage og skole sin framtid vil bli
avgjort før jul. Vi skal likevel drive som vanlig.
Og ønsker derfor å ha et godt samarbeid med
foresatte og bygda videre. Alle er hjertelig
velkomne til å besøke oss. Vi vil også takke de
som har stilt opp og bistått oss når vi har hatt
behov, både med frukt og mat,
strikkeundervisning og dugnader.

Foresatte til samme elevgruppe inviteres til å høre
Mia Landsem og Gunnar Solli kl 18.00, tirsdag 6.
november i Akset. Dette er et samarbeid mellom
alle skolene i Inderøy. Invitasjon til foreldremøtet
sendes ut som ranselpost i uke 44.

Åpen scene; intern forestilling for 1. – 7. kl. Alle
har anledning til å melde seg på. Tirsdag 13.11 i
siste time.

Uteskole for 2. – 7. kl på husmannsplassen
Aunet, onsdag 14.11.

DKS; «Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen»,
forestilling for 5 – 7 kl, tirsdag 20.11 kl 0915 –
1000.

DKS; «Fra pipe til pipe», orgelkonsert torsdag
29.11. kl 10-11, 5. kl

Matematikksenteret(MNRT)/Verdal, onsdag
21.11. for 5.kl

Sør Verran Helselag spanderer skolelunsj
torsdag 22.11 i matfriminuttet.

Månedens sitat:
Det er bedre å stille noen av spørsmålene, enn å
kunne alle svarene.
James Thurber

Dette skjer i november:
Frukt i skolen, fredag 2. november
Kulturkompis har siste samling for 2 – 4 kl,

Tårnbygging i friminuttet.

mandag 5.11. De kommer tilbake i mars/april.

Smartkurs på Kalldalsstu, torsdag 22.11.

Møter i november:
Kontaktmøter i uke 44 og 45.
Kontaktlærerne sender ut invitasjoner.
FAU, onsdag 28.11.18 kl 18 - 20
Kommunestyremøte, vedtak
oppvekststruktur, onsdag 28.11.18

7. klasse bistår som hjelpere.
Arr.: Frivillig Inderøy

Fredag 30. november har personalet
fagdag, - og elevene har fridag!

Nettvett; Hva vil det si å være ungdom i
inderøy. Tirsdag 6. november 2018!

Ha en fin november måned!

Elevene fra 5. t.o.m 10. kl inviteres i skoletida på
tirsdag til foredrag av Mia Landsem.

Hilsen personalet på Mosvik skole
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