Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2016 – 2017
Desember 2016
På skolen skjer følgende i
desember:
Adventsstund felles for alle klassene,
hver fredag fram mot jul. Vi tenner lys
og har noen felles aktiviteter som lesing,
sang og fortelling.
Morgensangkafe
fredag 16. desember,
kl. 0900 i hallen. Egen
invitasjon sendes heim.
Besteforeldredag,
fredag 16. desember kl.
10.00 – 12.00.
Fortsetter rett etter Morgensangkafeen.
1.–4. klasse inviterer besteforeldre til en
hyggelig førjulsstund sammen med
elever og ansatte.
Julekalender; Skolen har også i år meldt
seg på SOS barnebyer sin omvendte
kalende. I stedet for å få gave i
kalenderen, vil vi ha fokus på å gi noe til
de barna som ikke er så heldige som oss.
Du kan lese mer om dette på:
www.omvendtjulekalender.no
Juleverksted; skolen har juleverksted
tirsdag 20. desember for hele skolen. Da
blir det aktiviteter som forbereder oss til
julen. Vi lager julepynt og hører
julesanger for å skape en koselig og
trivelig førjulsstemning blant elever og
ansatte.
Fakkelmesse. Også i år vil skolen
sammen med kirka og FAU arrangere
Fakkelmesse med fakkeltog. Vi starter
på sentrumsbygget slik vi har gjort de
siste årene.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Det kommer eget skriv rundt
Fakkelmessa når det nærmer seg.
Datoen er onsdag 21. desember kl 1800.
Leksehjelp
Leksehjelpa tar juleferie i uke 51, og
starter opp igjen i uke 2.
SFO
I adventstida vil det bli mulighet for litt
baking og lage litt julepynt for elevene.
SFO inviterer foreldrene på julegrøt
torsdag 15. desember, kl 1430 – 1600.
SFO åpent for de som er påmeldt i jula.
Informasjon fra FAU
Takk til alle som deltok på
Mørkekvelden 15. november. Det ble et
vellykket arrangement som nok vil bli
en tradisjon. Overskudd fra kvelden ble
kr. 2000,00. Takk til Personskadeforbundet for sponsing av reflekser.
FAU arrangerte Høst-kaffe i barnehagen
og fikk inn et overskudd på kr. 6000,00.
Det er innkjøpt 4 traktorer i
barnehagen i høst som FAU har
sponset. FAU har også i år sørget for
juletre i barnehagen. Nytt av året, juletre i skolegården.
FAU ønsker alle en riktig god jul!
Juleferie, skolen slutter torsdag 22.
desember kl 11.30. Elevene får julegrøt
før vi sier God jul til hverandre. Første
skoledag på nyåret, er onsdag 4. januar.

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