Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2014 – 2015
Desember
På skolen skjer følgende i desember:
Adventsstund for alle klassene, mandager mot
jul. Vi tenner lys og har noen felles aktiviteter
som lesing, sang og fortellinger.
MORGENSANGKAFE
Morgensangkafeen er flyttet til fredag 12.
desember(se egen plakat), kl. 09.00 i hallen på
skolen.

BESTEFORELDREDAG
Fredag 12. desember er det besteforeldredag.
Den følger etter Morgensangkafeen. Det har vi
ikke prøvd før, men håper at det skal gå bra.
Alle besteforeldre i 1. – 4. klasse er hjertelig
velkommen. Nærmere informasjon kommer
på elevenes ukeplaner og egen invitasjon.
JULEVERKSTED
Alle klassene har juleverksted tirsdag 16.
desember. Her vil det bli ulike typer aktiviteter
som kan ende som julegaver under et tre
julekvelden.
FAKKELTOG/FAKKELMESSE
Den tradisjonelle Fakkelmessa er torsdag 18.
desember, kl. 18.00. Fakkeltoget og
Fakkelmessa er et samarbeid mellom skole,
kirke og FAU. Det er obligatorisk oppmøte for
elevene.
FAU har i samarbeid med skolen vedtatt at
Fakkeltoget i år skal få et innhold, og vies
derfor til vennskap og antimobbesaken. Vi
ønsker derfor at alle møter opp i god tid for
appeller og allsang før avmarsj til kirka.

Viktig at foreldre går sammen med egne barn
og klasse i toget. Klassekontaktene får et
spesielt ansvar i så måte.
REFLEKS
FAU er opptatt av at alle elevene bære refleks
i høstmørket. Det har vært observert barn
uten refleks i mørket blant bilene utenfor
hallen. FAU har fått sponset refleksvester til
alle, og vi oppfordrer alle foreldre til å minne
egne barn om å bruke disse.
JULEFERIE
Skolen slutter fredag 19. desember etter halv
dag, dvs. kl 1145. Skolestart etter nyttår er
mandag 5. januar.
ANNEN INFORMASJON:
Elevundersøkelsen for 5. – 7. kl. er
gjennomført. Resultatet blir klart på nyåret.
Men elevene har gitt gode tilbakemeldinger
både på trivsel, læring og arbeidsmiljø.
SFO
Frist for påmelding i
mellomjula er 12.
desember. Samme
frist som
barnehagen.
Julegrøt for foreldre
og elever,
torsdag 18.12,
kl 1430.
Leksehjelp
Leksehjelpa holder stengt i uke 51. Samt uke 1
på nyåret. Mulighet for å melde seg på over
nyttår. Brev sendes ut.

Vi ønsker alle en fin adventstid!
Hilsen ansatte ved Mosvik skole
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