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Månedsbrev april 
Vi kan vel skrive om like ustadig vær som i forrige månedsbrev, men vi tror på våren! 
 
Dugnad 
Stor takk til alle som stilte på dugnad! Nå ble det fint rundt husene og nye tau i Ryggahaugen  
 
Sommerforestilling 
Det skjer mye framover og vi ser at vi trenger tida for å komme i mål med forestillinga. Vi håper på 
positiv innstilling til kostymespørsmål etter hvert. 
 
Kulturskolen skal på en liten turné, og noen av våre elever skal være med på dette. Alle vi andre skal 
være publikum i salen her torsdag 4.mai. 
 
Den Kulturelle Skolesekken 
3.klasse skal på Nils Aas kunstverksted, 4. og 6. klasse skal til Stiklestad og 5.klasse skal til Mosvik på ei 
danseforestilling. 
 
Vi øver på å gå i tog 16.mai og håper på godt oppmøte og trivsel på nasjonaldagen! 
7.klasse reiser på skoletur dagen etter. 
 
Fellestur til Hegra festning 
Elevene bruker å ha et besøk på Hegra festning to ganger i løpet av tida her på skolen, og vi har fått en 
avtale der torsdag 8.juni. Da blir det busstur.   
Vi er ikke tilbake før ca.kl. 14.00 og utvider dermed skoledagen med en time. Det betyr at vi avslutter 
fredagen en time tidligere. Altså skoleslutt kl.13.00 fredag 9.juni.  
 
Trafikkuke i uke 22. Vi håper på besøk fra politiet på fredag.  
 
Rovdyrskole 
I år blir det Rovdyrskole for 5. – 7.klasse med to overnattinger. Her blir det med både foreldre og lærere. 
 
Viktige datoer framover: 
Mandag 1.mai – fri 
Onsdag 17.mai – fri 
Torsdag 25.mai – Kristi himmelfartsdag og fri 
Fredag 26.mai - fri 
Torsdag 8.juni – Tur til Hegra festning for hele skolen 
Mandag 19.juni – Tradisjonell sommeravslutning om kvelden 
Onsdag 21.juni – siste skoledag før ferien (tirsdag 20.6. for 1.klasse) 
 
 
 
God langhelg til alle! 
Hilsen Mari Løvrød Erichsen 
 
 

http://www.inderoy.kommune.no/

