Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2015 – 2016
november
Legg merke til!
Tirsdag 24. november blir det ½ skoledag for
elevene. Personalet skal på fagdag med
Thomas Nordahl fra kl 12 – 17. Informasjon
om skyss er vedlagt.
Fredag 27. november er fridag for elevene.

1.klasse hadde besøk av Jorun Nervik mandag
19. oktober. Hun delte ut refleksvester fra
Sanitetsforeningen.
Tusen takk for de fine vestene!
1. klasse ber alle om å bli synlige i høstmørket
– BRUK REFLEKS!

Rutiner for oppfølging av fravær
Rutinebeskrivelsen for skoleåret 2015/16
ligger på kommunens hjemmeside under
Mosvik skole/informasjon.
Aktiviteter i november
Kulturkompis for 2 – 4 kl 2.11, 9.11.
Matematikksenteret på Verdal, 5. kl mandag
2.11. sammen med 5. kl fra Utøy skole.
Åpen scene, tirsdag 3.11. Elevene får vist fram
det de er flinke til for sine medelever på
skolen.
Frukt i skolen; Sør-Verran Helselag serverer
frukt til alle, fredag 6. november.
Den Kulturelle Skolesekken kommer med
forestillingen «Fisker flyr ikke», torsdag 12.
november. Da skal alle på Inderøy Kulturhus til
kl. 12.00.
Elevundersøkelsen vil bli gjennomført i uke 46
eller 47.
Utedag Lunden for 1 – 4 kl, mandag 16.
november
Utedag Øksenåsen for 5 – 7 kl, onsdag 18.
november.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Uka før høstferien besøkte rektorgruppa,
ass.rådmann og rådgiver oppvekst
Hagelstamska skolan i Finland. Turen var
finansiert gjennom Nordplus Junior. Her fra et
besøk i kommunens rådhus sammen med
rektor Catharina Sunesdotter. Vi får gjenvisitt
fra Finland til våren. Rektor på Mosvik skole
var her fotograf.Les mer i Inderøyningen.

Møter i november:
FAU torsdag 26.11

Soloppgang i Køppenvegen 10 i oktober.

Ha en fin november!
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Skoleskyss 24.11.15

Heimkjøring er bestilt til følgende
tider:
Mosvik skole
Mosvik Taxi kjører 1. pulje kl. 11.45
og innretter seg etter elevene fra
ungdomsskolen med
Pulje 2:
Ca. kl. 12.15
Mosvik Taxi kjører 2. pulje
Kl. 11.50
Oddvar Tangstad henter
elevene til Fr.v.

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik
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