Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2018 – 2019
Mars
Skolefrukt, fredag 1.
mars.
Kartleggingsprøver 1 –
4 kl starter i løpet av
mars. Dette vil stå på
ukeplanene til klassene.
Endringer i timeplan
Endringer i timeplanen/lærerkabal kommer
i midten av mars. Følg med på ukeplanen.

Etter en fin etterjulsvinter med skiføre og
snøaktiviter, er vi nå midt i den vanskelige
overgangen mellom vinter og vår. Da blir
det lite å aktivisere seg med utendørs en
periode. Vi skal likevel få muligheter for
turer i nærmiljøet utover i mars og april.
Takk til våre fire musikkstudenter fra
NORD; Ole, Aina, Hege og Vilde for et flott
karneval på den siste dagen de var her.
I år er det sein påske, så det betyr at vi har
god tid til læringsaktiviteter i perioden
mellom vinterferie og påskeferie. Her er
noen av aktivitetene i mars:
Den kulturelle skolesekken(DKS);
Fang meg i farta, - en danseforestilling for 1.
– 4. kl, tirsdag 5. mars.
Kontraster(visuell kunst), workshop for 5. –
7. kl, torsdag 14. mars.
Kulturkompis
Kulturkompis 2. – 4. kl starter opp igjen i
uke 12 og skal holde på t.o.m. uke 17.
Kulturkompis kommer på onsdager i denne
perioden.
Uteskole
Fredag 8. mars i uke 11, blir det utedag for
hele skolen. Se info på ukeplan.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Møter
7. klassemøte m/politi, helsesøster og
SLT-koordinator.
Tirsdag 12. mars 2019, kl 1830 – 2030 på
Mosvik skole for foresatte og elever på 7.
trinn ved Mosvik og Lyngstad skoler.
FAU-møte, torsdag 07.03 og
torsdag 28.03, kl 18 - 20
Gratis førstehjelpskurs for foreldre
Onsdag 10. april kl 1800 – 2100.
Påmelding til Inderøy helsestasjon
74124320, innen 5. april.
Arr.: Inderøy Røde Kors/Helsestasjonen

Husk Fastelavenssøndag 3. mars, og
feittirsdag 5. mars!
Ønsker alle en fin marsmåned!

Med hilsen fra personalet på Mosvik skole
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