
 

 

 

 

 
 

Desember 2018/ januar 2019 

                                        Visjonen vår: 

” Inn i framtida - med farger på vingene” 

Gjennom trygghet, respekt, mestring og glede!” 

Desember på 
Vang skole! 

 
       

           Juleavslutninger: 
1. trinn: 03. des. Gård i Åsa.  
2. trinn: 03. des. i gymsalen 
3. trinn: 05. des. i gymsalen 
4. trinn: 13. des. i gymsalen 
5. trinn: 29. nov. i gymsalen 
6. trinn: 12 des. Korkonsert i Haug kirke  
7. trinn: 19. des. i gymsalene  

 

Uke 50 og 51  Fadder-juleaktiviteter 

Fredag uke 49, 50 og 1 Svømming for 3.trinn i Ringeriksbadet 

Mandag uke 49 og 50 Svømming for 6.trinn i Ringeriksbadet 

Tirsdag 18.desember SFO: «Nissegrøt» og «Nissemarsj» kl. 12.30-ca.14.00 
Foreldregløgg kl.14.30 

Tirsdag 4.desember DKS- Teatersport fra Ringerike Folkehøyskole besøker 7.trinn  

Onsdag 5. og torsdag 
6.desember 

 

Juleverksted på SFO 

Torsdag 13. desember Lucia tog v/ 2. trinn 

Onsdag 12.desember Korkonsert 6. trinn – i Haug kirke kl.18.00 

Onsdag 12. og torsdag 
13.desember 

Juleverksted på SFO 

Tirsdag 18. desember 
 (Se infoskriv samt 
fredagsbrev/ukebrev + 
mobilskolemelding) 

Julegudstjeneste i Haug kirke  

Kl. 08.30: 1.- 4.trinn 

Kl. 09.30: 5.-7.trinn 

Onsdag 19. og torsdag 
20.desember 

Juleverksted på SFO (gjøre ferdig) 

 
NB!! Fredag 21. 

Siste skoledag: «Julekvarteret» kl. 0830; Underholdning av 1.,3. og 5.trinn. 

Alle elever slutter kl. 1215.  
Skolebusser kommer kl. 1215. SFO åpent som vanlig til kl. 1645.   

 
Godt nyttår!!                                

 
Januar på Vang skole 

Onsdag 2.januar Planleggingsdag for personalet  

Torsdag 3.januar Skolestart for elevene 

VANGPOSTEN 

 
Vang skole



Uke 3- oppstart SFO: Skiskole på Ringkollen for 1. og 2. trinn (for de som er påmeldt).  
Første kursdag tirsdag 15.januar. 

Fredag uke 1 Svømming for 3.trinn i Ringeriksbadet 

Fredag uke 2-6 Svømming for 6.trinn i Ringeriksbadet 

Onsdag 9.januar Basketdag 6.og 7.trinn 

Onsdag 9.januar Trinnkveld 7.trinn (ansv. Foreldre 7.tr) 

Onsdag 16. januar FAU-møte 

Januar (dato ikke fastsatt) 5.trinn besøker teknorommet på Hønefoss videregående skole (tidligere 
teknobuss) 

Onsdag 24.januar Trinnkveld for 2. trinn (ansv. Foreldre 2.trinn) 

Januar (dato ikke fastsatt) Skolecup i basketball (7. trinn) – innledende runder (fortsetter i februar) 

Onsdag 30.januar Foreldrekontaktmøte (foreldrekontakter og varaer) – i regi av skole og 
FAU. Invitasjon kommer senere. 

Tirsdag 05. februar Kvarteret v. 3.trinn 
 

 

Endelig har desember kommet! 
 På skolen skal vi ha juleverksted og nissemarsj m/nissegrøt på SFO, fadderne skal ha juleaktiviteter 

med fadderbarna sine, 2. trinnselevene skal gå Lucia for hele skolen, og ikke minst skal vi ha 
julegudstjeneste i Haug Kirke med Lena prest. 

 
 

Vi kommer ikke unna de vanlige beskjedene – selv om det snart er jul  : Det kan bli vått tøy pga. snø eller 
regn, og da må vi nok en gang minne om; INNESKO og SKIFTETØY.  
 

 Lusa lurer på Vang, også i julestria… Sjekk alle hoder/hår! 
 
 

 NB!!  ALLE FORELDRE MÅ SØRGE FOR AT GARDEROBEHYLLENE ER TØMT TIL JUL!! 

 Sjekk at skiftetøy er oppdatert – også i forhold til at det passer den som skal ha det på……. 
 

 Minner også om trafikksikkerheten.  Bruk refleks! Vær varsom når dere kjører inn på 
parkeringsplassen/rundkjøring/Kirkevangen. Mange barn på en gang som skal ut av biler/gå over 
veien. 

 
 

Ad: Julegudstjeneste og evt. fritak fra denne: 

Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. 
Regler for fritak fra deler av faget gjelder fortsatt. For å få fritak fra deler av faget, må skolen få VangMobil-

melding/ skriftlig melding om dette. (Se også egen info på skolens hjemmeside). 

 

Vi vil takke for en fin høst vi har delt med ungene deres - og for et godt samarbeid med 
dere foreldre.  

Nå ønsker vi dere en fin førjulstid, en rolig julefeiring og et godt nyttår. 
 

 

Hilsen Vang skole v/ rektor og avd. ledere 
 

 

 

 
 


