Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2019 – 2020
Desember 2019
hører julemusikk. En tradisjon som store og små
gleder seg til.

Snart er det jul igjen…!
En høst nærmer seg slutten, og adventstida er nær.
Noen har kommet langt med juleforberedelsene,
mens andre fortsatt har litt igjen. Det er ei tid med
både glede, forventing og litt stress.
På skolen prøver vi å fylle dagene med både læring
og litt juleforventning. Vi har tid til å snakke om
jula, bake litt
pepperkaker og
lage litt julepynt.
Det viktigste er at
vi tar oss tid til å
gjøre noe hyggelig
sammen, både på
skolen og heime.
Vi ønsker dere alle
ei riktig fin
førjulstid. Og
håper at dere får
tid til å stikke innom skolen en tur på
Morgensangkafe eller besteforeldredag før jul.
Dere er også velkomne på Fakkelmesse i Mosvik
kirke.
Dette skjer på skolen i desember:
Skolelunsj; Sør- Verran helselag serverer skolelunsj
til elever og ansatte, fredag 6. desember. Det
setter vi veldig stor pris på.
Morgensangkafe
Fredag 13. desember, kl 09.00 i hallen. Egen
invitasjon sendes ut i uke 50. Skolestarterne
2020/21 er spesielt velkomne.
Besteforeldredag, fredag 13. desember, kl 10.00 –
12.00. I forlengelsen av Morgensangkafeen
inviterer 1. – 4. trinn besteforeldre til ei trivelig
førjulsstund med elever og ansatte.

Fakkelmesse;
Tradisjonen tro blir det også i år Fakkelmesse.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolen,
kirka og FAU. Invitasjon til arrangementet vil bli
sendt ut når det nærmer seg. Datoen for
Fakkelmessa er torsdag 19. desember.

Julegrøt
Vi prøver å få til ei fin avslutning siste skoledag der
vi voksne serverer julgrøt til elevene.
Leksehjelp
Leksehjelpa tar juleferie fra uke 50, og starter opp
igjen i uke 3. Frist påmelding vårsemesteret er 16.
desember.
SFO
Det er sendt ut egen info fra SFO/barnehagen for
påmelding i jula. Frist for å melde behov er mandag
9. desember.
Mobilskole
Minner om at avtalen med mobilskole er oppsagt
fra 1.1.2020. Foreløpig er det ikke avklart hvilket
system som skal erstatte tjenesten. Bruk epost
eller telefon i mellomtiden.
Juleferie; skolen tar julepause fra fredag 20.
desember kl. 14.00, og starter opp igjen mandag 6.
januar 2020.

Vi ønsker alle ei fin adventstid!

Juleverksted: skolens juleverksted blir i år mandag
16. desember. Da skal vi gjør juleforberedende
aktiviteter for å komme i julestemning og ha ei
trivelig stund sammen. Vi lager enkle julegaver og
Hilsen alle ansatte på Mosvik skole og SFO
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