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Mørkekveld
Et samarbeid mellom FAU/foreldrene i 4.
kl/skolen i Mosvik og Innherred kristne skole,
torsdag 21. november kl 18 – 20.
Løypa i år blir fra Vestvik kirke til 8-kanten langs
Nordthug-løypa.
Håper alle stiller med refleks, lommelykt og godt
humør. NB! Håper på bra vær!

Halloween er over, og november er her.
Vi er inne i mørketida med mulighet for innekos
med levende lys, fyr i ovenen og ei god bok å lese i.
La november bli ei fin førjulstid med aktiviteter
inne og ute. Dette er ei tid for som gir arbeidsro før
julestria banker på døra.
Da kan dette kanskje være noe:
Invitasjon til alle barn, unge og voksne fra
StraumJul om å bli med å lage
pepperkakelandsby! Utstilling i NAAK under
Straumjul 30. november. Premie for beste bidrag.

Sitat:
«Gjør så godt du kan i dag. I morgen kan du
kanskje gjøre det enda bedre». Isaac Newton.

Andre aktiviteter i november:
Møte i SU/SMU, torsdag 14. november kl 18 – 20
Møte i FAU, tirsdag 26. november kl 19 – 21

I skolen har vi akkurat gjort ferdig
utviklingssamtalene, og vi skal stake ut veien
videre gjennom å evaluere høstsemesteret.

Dette skjer i november:
Frukt i skolen, flyttet fra 1, november til 31.
oktober, grunnet utedag.
Utedag Hamnasetra, fredag 1. november 1. – 7.
klasse.
Kulturskolen avslutter sitt besøk her hos oss med
programmet «Kompo-kompis», mandag 4.
november. De kommer tilbake utpå våren med
nytt program.
Uteskoledag på husmannsplassen Aunet, onsdag
13. november for 2 . – 7. kl.

NB!
Fredag 29. november har ansatte i barnehage
og skole planleggingsdag. Elevene har derfor
fridag.

Ønsker alle en fin mørketid i
november!

Åpen scene, torsdag 21. november etter lunsj.
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