Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2018 – 2019
April
DKS(Den kulturelle skolesekken);
Bøkenes verden, torsdag 25. april på
Folkebiblioteket på AKSET for 4. klasse.
Å se med hendene, Nils Aas
Kunstverksted(NAAK) for 3. kl, tirsdag 30.
april.
Nettvett;
Eleven på alle trinn har fokus på nettvett i
disse dager. Et tema som går igjen i media og
på skoler andre steder i landet også.

Så er det vedtatt…
Mosvik skole legges ned, Mosvik barnehage
består. Elevene fra Mosvik skolekrets skal
inngå i et oppvekstsenter vest.
Det har vært en lag og hard debatt om
framtidas skole for småskolene vest for
Straumen. Nå håper vi det vil sluttes fred og
samles om et godt og framtidsrettet
oppvekstmiljø for elevene. Men som gode
voksne, både foresatte og ansatt, - må vi
jobbe for at alle elevene skal få et godt
læringsmiljø i trygge omgivelser i
overgangsperoden.
Vi skal fortsatt drive skole her inntil det nye
senteret er oppe og står. Her og nå skal vi
konsentrere oss om resten av inneværende
skoleår.

Møter
Foreldremøte, onsdag 10. april kl 1830 –
2030 på Mosvik skole. Innledning v/ Gunnar
Solli, lensmann. Nærmere informasjon
sendes ut.
FAU-møte, torsdag 4. april kl 18-20
Sør-Verran helselag spanderer:
Skolefrukt fredag 5. april
Skolelunsj og skolefrukt fredag 26. april

Fridager/ferie
Påskeferie:
Mandag 15.04 t.o.m. mandag 22.04.19.

I april vil følgende foregå på Mosvik skole;
Utviklingssamtale; Samtalene er alt i gang.
Kontaktlærerne håper å ha nådd alle før
påske.
Kulturkompis; På onsdager i uke 13, 14, 15 og
16 får 2 – 4 kl tilbud om Kulturkompis på
onsdager. Ansatte på Kulturskolen kommer ut
på skolene for å gi elevene på småtrinnet et
kulturelt underviningsopplegg. Unikt tilbud i
Inderøy.
Morgensangkafe
Fredag 12. april satser vi på å ha
Morgensangkafe kl 09.00 – 10.00.
Her er det åpent hus, og vi håper at mange vil
komme og dele denne stunden med oss.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Personalet har planleggingsdag/elevene
fridag, tirsdag 23. april 2019.
Onsdag 1. mai, - FRIDAG

Ha en riktig fin vårmåned, og
en flott og velfortjent
påskeferie!

74124580/83

SFO 90615327

