Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2018 – 2019
desember
Fakkelmesse;
Tradisjonen tro blir det også i år Fakkelmesse.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolen,
kirka og FAU. Informasjon om arrangemenetet blir
sendt ut når det nærmer seg. Datoen for
Fakkelmessa er torsdag 20. desember.

Sør Verran Helselag spanderte skolelunsj på hele skolen,
torsdag 22. november.

På skolen skjer følgende i desember;
Julekalender. Skole har også i år meldt seg på SOS
barnebyer sin omvendte julekalender. I stedet for
gaver i kalenderen, ønsker vi å ha fokus på å gi noe
til de barna som ikke er like heldige som oss. Dere
kan lese mer om SOS-barnebyer og kalenderen på
www.omvendtjulekalender.no.

Leksehjelp
Leksehjelpa tar juleferie i uke 51, og starter opp
igjen i uke 2. Frist for påmelding vårsemesteret er
14.12.18. Info sendes ut i uke 49.

SFO
Frist for påmelding i juleuka og onsdag 2. januar,
mandag 3. desember.

Juleferie; skolen tar julepause fra fredag
21.desember kl 11.30. Første skoledag på nyåret er
torsdag 3. januar 2019.

Skolefrukt
Sør Verran helselag spanderer frukt på elevene,
fredag 7. desember.

Morgensangkafe
Fredag 14. desember, kl 09.00 i hallen.
Egen invitasjon sendes heim og legges på
hjemmesiden. Skolestartere 2019/20 er spesielt
inviterte.

Besteforeldredag, fredag 14. desember kl 10.00
– 12.00. I forelengelsen av Morgensangkafeen
inviterer 1. – 4. trinn besteforeldre til en hyggelig
førjulsstund med elever og ansatte.

Forfatterbesøk av Ingunn Røyset, 20. november 2018.

Juleverksted; skolens juleverksted blir i år

Vi ønsker alle ei fin adventstid!

tirsdag 18. desember. Her gjør vi juleforberedende
aktiviteter for å komme i julestemning og ha ei
trivelig stund sammen. Vi lager enkle julegaver og
hører på julemusikk. En tradisjon som alle gleder
seg til.

Julegrøt serveres elevene før skoleslutt fredag
21. desember. Da er det vi voksne som inviterer og
serverer elevene grøt og saft. Det vanker gave til
de som finner mandel i grøten.
Hilsen alle ansatte på Mosvik skole og SFO.
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