Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2018 – 2019
februar
Vi håper så mange som mulig har anledning til å
møte og ta med slekt og venner.

Vi går inn i februar måned med masse snø, godt
vær og perfekte skiløyper.

Åpen scene. Elevene opptrer på Åpen scene,
tirsdag 12. februar. Det er en intern forestilling
hvor de som har lyst kan melde seg på med sang,
musikk, teater eller andre kulturelle innslag.
Torsdag 14. februar inviteter Sør Verran helselag til
SKOLELUNSJ på skolen. Dette er tredje gang at de
gjør dette tiltaket for elever og ansatte. Noe vi

setter stor pris på. Den dagen kan det være
greit å legge igjen noe av matpakken heime.

Januar har bydd på variert innhold både værmessig
og aktivitetsmessig. Det nærmer seg vinterferie og
noen velfortjente fridager for elevene. Men før den
tid er det noen aktiviteter som skal gjennomføres.

Dette skjer i februar:

Fredag 15. februar feirer vi Karneval på
skolen. Det er blitt en tradisjon å avslutte før
vinterferien med Karneval i hallen.
Møter i februar:
SU/SMU, torsdag 7. februar
FAU, torsdag 28. februar

Fredag 1. februar – skidag for alle i nærmiljøet.
Nærmere info fra kontaktlærerne.

Informasjon
Vi har 4 musikkstudenter fra NORD universitet her i
uke 5, 6 og 7. Og vi skal ha elev fra Verdal VG, vg2 i
uke 5 + tirsdager utover våren, samt elev fra IVG
vg2 torsdager og fredager fram til påske.
Se egen info som er sendt heim.

NB! Husk høringsfrist oppvekststruktur 12.
februar! Behandles i HUF 12. mars.
Ny helsesykepleier(= tidligere helsesøster)
Fra 1. februar får vi ny helsesykepleier, Olga
Strøm. Kommer med informasjon om dag/tid.

Fredag 1. februar blir det også skolefrukt. Elevene
vil få frukten servert på slutten av aktivitetsdagen.
I uke 6 feires Samefolkets dag/Samenes
nasjonaldag 6. februar. Også i
år vil vi ha et samarbeid med
barnehagen rundt denne
feiringa. Det var stor suksess
med bidos og sameleir i fjor, så vi gjentar det.

Vinterferie i uke 8; 18.02 t.o.m. 22.02.19.

Fredag 8. februar er det innskriving av
skolestartere ved Mosvik skole. Vi ønsker
skolestartere og foreldre velkomne til skolen.

Ha fine februardager!

Åpen dag i Mosvik barnehage og skole. FAU
arrangerer Åpen dag, lørdag 9. februar kl 11 – 15.

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Med hilsen fra personalet ved Mosvik skole

74124580/83

SFO 90615327

