Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2015 – 2016
april
Fredag 29. april skal 4. klasse på besøk til
Folkebiblioteket på Straumen på
formiddagen.
1., 2. og 3. trinn gjennomfører i løpet av
april kartleggingsprøver fra
Utdanningsdirektorratet.
Svømmebassenget blir brukt t.o.m uke 15,
det vil si uke som slutter med fredag 15.
april. NB!! Beklager feil dato først!
Onsdag 13. april er det planleggingsdag
for skole og SFO. Det betyr at det er fridag
for elevene, og at SFO er stengt.
Felles utedag for alle trinn i uke 16.

Og så vant vi skolesekkprisen
som "Årets skole 2016"…
Juryen begrunner avgjørelsen med bl.a at
"Skolen legger stor vekt på kulturell aktivitet
i skolehverdagen, og har gjennom langsiktig
arbeid, integrert faste kunst- og kulturmøter i
skolens øvrige virksomhet.."
Vi er selvsagt kjempeglade og ikke minst
stolte over at vår skole ble tildelt en så
høythengende pris. Prisen innebærer også
en pengegave på kr. 20 000,-. Dette skal gå
til noe som kan gi oss et felles løft
utstyrsmessig på kultursiden. Vi kommer
tilbake til hva til pengene blir brukt til.

Aktiviteter i april:
Vi inviterer alle til den
tradisjonelle
Morgensangkafeen på
Mosvik skole;
Fredag 8. april
kl 9 – 10

Skolestrukturutredning
Det er startet et arbeid med å utrede
skolestrukturen i Inderøy kommune. Det
innebærer at skolekretsene også involveres.
Ved hver skole er det opprettet
referansegrupper som skal gi innspill i
saken. Informasjon om struktur ogtidsplan
samt referat fra møter legges ut på
kommunens hjemmeside under skole, og
med en egen "knapp" for skolestruktur. Følg
med der.
Referansegruppa ved Mosvik skole har
møter onsdag 6. april og onsdag 20. april.
NB!NB!
Retting av feil i skoleruta for 2016-2017, skolestart etter ferien er tirsdag 16.
august. Revidert Aktivitetsplan er lagt ut på
skolens hjemmeside.
Minner om at det er fri torsdag 5. mai og
fredag 6. mai.
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