Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2018 – 2019
Juni 2019
NB! Til orientering!
Personalet skal ha planleggingsadager 20. og 21.
juni. Elevene slutter derfor skolen onsdag 19. juni.
De avspaserer for kveldsaktivitet.
Ha en fin junimåned, og vel møtt til arrangement i
skolens regi!
HUSK!
Leksehjelp avsluttes i uke 22
Søknadsfrist SFO-plass fra august, er 1. juni!

Juni er årets sjette måned og har 30 dager.
Oppkalt etter den romerske gudinnen Juno,
gudenes dronning og ekteskapets gudinne.
St.Hansaften 23. juni feires dagen før Johannes
døperens fødselsdag 24. juni.
Sommersolverv/midtsommer er 21. juni. Det er
den lyseste og lengste dagen på den nordlige
halvkule.

Enda et skoleår er snart over, og sommerferien
ligger framfor oss.
Det har vært et år med spennende prosesser og
tøffe avgjørelser. Vedtaket om å legge ned skolene
vest for Straumen og bygge nytt oppvekstsenter er
nok ikke førstevalg for alle i Mosvik.
Nå når vedtaket likevel er fattet, må vi løfte oss for
å skape best mulig skole for våre elever sammen
med de andre skolekretsene. Samarbeidet om
oppvekstsenter vest er startet på skolenivå, og
elevene vil bli involvert i arbeidet etter hvert.
Det er i tillegg behov for en engasjert
foreldregruppe i arbeidet med oppvekstsenteret.
Nå er vi inne i den hektiske avslutningstida av
skoleåret. Det er turer og aktiviteter på planen for
alle klassene. Det har vært fine førskoledager med
høstens 9 skolestartere. Og vi skal lage en god
overganger for elevene som slutter på Mosvik
skole og skal over på ungdomsskolen til høsten.
Det blir et fellesarrangement for alle torsdag 13.
juni. Sett av kvelden sammen med oss.
Skolestarterne blir invitert.

Sommeravslutning skoleåret 2018/19
Tema: «Helleristninger»
I hallen på Mosvik skole
Torsdag 13. juni, kl 18 – 20.
FAU ansvarlig for servering
Egen invitasjon kommer.
Fridag, mandag 10. juni – 2. pinsedag
Skoleslutt; Onsdag 19. juni – siste skoledag
Skolestart er torsdag 15. august for alle
klassene.
Takk til alle foresatte og våre samarbeidspartnere
for samarbeidet i året som har gått, og vel møtt
til nytt skoleår i august!
Ønsker dere alle en riktig fin sommer!

Informasjon om klasser/grupper og kontaktlærere
kommer så snart vi har alt på plass.

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

I juni skjer følgende:
Aktiviteter
Aktivitetsuke i uke 23:
Fiskedag for 1 – 4 kl, tirsdag 4. juni
Kanodag for 5 – 7 kl, onsdag 5. juni
Turdag for 1 – 7 kl til skoleposten(Inderøytur),
fredag 7. juni
DKS(Den Kulturelle Skolesekken) 5 kl , tirsdag 4.
juni – «Fang meg i farta».
Andre aktiviteter:
Fotballkamp; 7. trinn mot ansatte, fredag 14.
juni
Sykkeldag/turdag, 5 – 7 kl, mandag 17. juni

Med vennlig
hilsen ansatte Mosvik skole
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