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politiske behandlingene. Men skolen
håper at engasjementet i bygda
fortsetter over sommerferien.
Vil med dette benytte anledningen til å
takke for samarbeidet i det skoleåret
som har gått, og ønske alle en riktig flott
sommer!
Juni er årets 6. måned. Oppkalt etter den
romerske gudinnen Juno, gudenes dronning og
ekteskapets gudinne.

Hilsen rektor

St.Hansaften 23. juni feires dagen før Johannes
Døperens fødselsdag 24. juni.
21. juni – sommersolverv/midtsommer. Den
lyseste og lengste dagen på den nordlige halvkule

Så er vi inne i den siste måneden før
skoleåret er over og sommerferien
venter. Vi håper på fantastiske dager
med sol og varme framover, slik at vi
kan få fine utflukter for elevene de siste
ukene.
Skulle det være noen foresatte som
ønsker å være med på noen av
utedagene, ta kontakt med kontaktlærer
og meld deg. Vi har behov for ekstra
voksenpersoner som kan bistå elever og
personalet på slike aktivitetsdager.
Det har vært mye engasjement rundt
skolestruktursaken i mai.
Storforeldremøtet 12. mai samlet
mange, både foresatte og bygdefolk.
Referansegruppa har stått på og vært
engasjert. I disse dager er det
Høringsuttalelser som skal gjøres ferdig
og gi innspill til politikere og
administrasjon. Vi må vente til tidlig
høst før vi får endelig resultat av de
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Aktiviteter i juni:
Mandag 6. juni er det fotografering av
alle fra skolestartere til og med årets 7.
klasse.
Tirsdag 7. juni skal 1. – 4. klasse ha
Fiskedag på Vikavatnet. Meld deg på
som foresatt for å være med.
Onsdag 8. juni til torsdag 9. juni skal
mellomtrinnet overnatte ute/i telt.
Foreldrene har ansvar og opplegg.
Torsdag 9. juni fortsetter mellomtrinnet
med Kanodag på Vikavatnet.
Prøysen i 100
Vi er inne i en intens prøveperiode på
årets prosjekt med forestilling. Elevene
er godt i gang med å øve replikker og
sangtekster. Forestilling blir det i hallen
på skolen, torsdag 16. juni kl 18 – 20.
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FAU har ansvar for salg av mat, brus og
kaffe
Fredag 17. juni går den tradisjonelle
sykkelturen av staben. Vi kan ha bruk
for at foreldre deltar sammen med
personalet på denne turen.
Da nærmer slutten seg;
Mandag 20. juni vil gå med til rydding
og innlevering av bøker for elevene.
Sjekk derfor heime slik at alt som skal
leveres blir med til skolen den dagen!
Tirsdag 21. juni – siste skoledag.
Denne dagen er halv dag. Det betyr at for
elever som har SFO, blir det tilbud fra
midt på dagen. Resten blir sendt heim.
Skoleskyssen går derfor tidligere denne
dagen. Dette gjelder alle skolene, slik at
skoleskyss er samordnet med
ungdomsskolen.
Leksehjelp
Vi gjør oppmerksom på at leksehjelpa
avslutter fra og med uke 23. Onsdag 1.
juni er siste dag med leksehjelp dette
skoleåret.
SFO
For dere som benytter SFO er det sendt
ut eget skriv for påmelding fram mot
sommerstenging. Vennligst lever dette
innen fristen slik at vi kan planlegge
aktiviteter og personalbruk.
Frist 10. juni!
For nye brukere av SFO, gå inn på
www.inderoy.kommune.no og finn info
om søknadsfrist etc.
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Sommerens leseaksjon – Sommerles
2016!
Sommerles er en flott lesekampanje
uansett hvor dere ferierer i sommer.
Sjekk www.sommerles.no for mer info.
Elevene får informasjon om
sommerleskonkurransen som
ranselpost.

Medlemmer av FAU og klassekontakter
skoleåret 2016-2017:
1kl:
2kl:
3kl:
4kl:
5kl:
6.kl:
7.kl:

Velger ved skolestart
FAU: Tina Berg
Kl.kont: Karin von Køppen
FAU Roger Sundseth
Kl.kont:Maria Rønning Kilen
FAU: Kari Fjerstad
Kl.kont: Tina Berg
FAU:Bodil A Olsen
Kl.kont:Ester Hamstad
FAU: Randi Østnes Karlsen
Kl.kont: Tine Merete Hage
FAU: Oddvar Kilen
Kl.kont: Sture Stakset

Skolestart 2016-2017
Skolen starter opp igjen tirsdag 16.
august.
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