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Vi hadde håpet på en bedre vinter med skiløyper og
snøaktiviteter. Det har ikke slått til foreløpig.

Fredag 7. februar er det innskriving for
skolestartere høsten 2020. Egen invitasjon er
sendt ut, og vi ønsker skolestartere og foreldre
velkommen til innskriving.
Uteskole for 5 – 7 kl, fredag 7. februar.
Nærmere informasjon kommer på ukeplan.
Skolelunsj
Torsdag 13. februar inviterer Sør Verran helselag til
skolelunsj for alle ansatte og elever. Denne gangen
tror vi at det blir varmmat. Det kan være greit å
legge igjen noe av matpakken heime denne dagen.
Vi setter skikkelig pris på det samarbeidet vi har
med helselaget, og vil benytte anledningen til å
takke for den positiviteten de bidrar med inn i
skolehverdagen.

Men dagene har blitt lengre og lysere.
Bildet er fra februar 2019.

Mørket og fravær av lys virker inn på både humør
og helse. Vi har hatt noe sykefravær både i
elevmassen og blant personalet i januar. I tillegg
blir ansatte skolert i medborgerskap, slik at det vil
være en del omorganisering på personalkabelen
internt. Vi fått inn en ny vikar som vil hjelpe oss i
tiden framover, nemlig Hege Sundseth. Samtidig
takker Morten Austheim for seg i denne omgang.
Vi er glad for den jobben Morten har gjort for oss,
og håper vi ser ham igjen.

Bilde fra tidligere skolelunsj

Det kan være at vi må omrokkere litt underveis for
å få til best mulig dager for elevene.

Fredag 14.februar vil vi tradisjonen tro feire
Karneval før vi vinterferie. Alle klassene feirer
sammen etter lunsj.

Informasjon vil være å finne på ukeplanene til
elevene.

Møter:
FAU og SU/SMU, tirsdag 3. mars 2020

Dette skjer i februar:
Vi har praksiselev fra Inderøy vg her fram til uke 17
på mandager og tirsdager. Birgitte Strøm blir i 4. og
5. klasse.

Vinterferie i uke 8; 17.02 t.o.m. 21.02.20.

Vi ønsker alle en fin februar
måned.

Samenes
nasjonaldag blir
markert 6. februar.
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