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Kjære alle foreldre og foresatte på
Rønvik skole – desember 2017
Nok en høst har gått og julen står igjen for døren.
Det har vært en fin høst på Rønvik skole, med mye
god aktivitet på alle trinn. Det har også vært
mange oppgraderinger og oppussing på skolen,
gjennom høsten. Bygget ved siden av skolen,
Landegode står snart ferdig renovert. Der skal vi
ha velkomstgruppene, nytt naturfagrom,
keramikkrom med stor, flott keramikkovn og et
ekstra rom til undervisning. I tillegg skal begge
helsesøstrene ha kontor der. Vi håper på å ta
bygget i bruk på nyåret. Inne på skolen er de i full
gang med renovering, og de tre siste åpne
klasserommene er nå bygd inn!  Vi skal også få
nye dører i hele gamle delen av skolen. Dette
arbeidet er godt i gang.
Takk til alle dere som kom på Åpen skole i forbindelse med Internasjonal uke i
oktober. Og tusen takk for alle bidrag i forbindelse med solidaritetsmarsjen på
1.- 7. trin og hjelp til å skaffe elevene på ungdomstrinnet jobb til OD.
Skolen har ved inspektør og rektor fått vært med i forarbeidet til ny
flerbrukshall i Rønvik. Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen og
kommunen, og vil etterhvert erstatte vårt nåværende gymbygg. Det er noen år
frem i tid før den står ferdig, men det vil da bli et løft for bydelen nedre
Rønvik.
Etter mange år som skolens FAU-leder takket Tanja Arntsen av i høst. Ny leder
er Magnus Jacobsen Fjeld. Jeg ønsker å takke Tanja for den årelang innsatsen
og for samarbeidet, og ønske Magnus lykke til i det viktige vervet.
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Også i år hadde vi et flott Luciatog og juleforestilling den 13. desember. Det er
hvert år 3. og 4. trinn som står for dette, både gutter og jenter. Niendetrinnet
hadde også i år bakt lussekatter til hele skolen. Tusen takk til dem alle.
En liten påminnelse til dere hjemme: det er ikke lov å parkere i selve
rundkjøringen i hente- og bringesituasjon, man kan bare stoppe og slippe barna
av.
Som sikkert mange av dere har fått med dere, har rektorstillingen ved Rønvik
skole vært utlyst. Jeg har søkt permisjon fra 1. mars 2018 og frem til 1. august
2019 for å jobbe som rektor ved en skole i Trondheim. Jeg ønsker å takke for
det gode samarbeidet med dere hjemme, i disse årene jeg har jobbet på Rønvik
skole. Det har vært fine og lærerike år. Rønvik skole er en flott skole, som blir
sett til og lagt merke til ellers i kommunen. Jeg oppfordrer dere til å fortsette
det gode samarbeidet med den nye rektoren, og til å fortsette å snakke godt om
skolen utad. Takk for meg.

SFO sine åpningstider i
Fredag 22. desember
Onsdag 27. desember
Torsdag 28. desember
Fredag 29. desember
Tirsdag 2. januar 2018

jula:
kl. 07.15
kl. 07.15
kl. 07.15
kl. 07.15
kl. 07.15

– 16.30
– 16.00
– 16.00
– 16.00
– 16.30

Skolestart er onsdag 3. januar kl. 08.30. SFO åpner som vanlig 07.15.

På vegne av alle ansatte, vil jeg få ønske dere alle ei riktig
god jul og et godt nytt år.

Vennlig julehilsen fra

Heidi Torbergsen
Rektor Rønvik skole

