
Uke 38   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Alle med

BESKJEDER:

Velkommen til ny uke!

Tirsdag skal vi ha offisiell åpning av skolen. Det blir program for hele dagen og med besøk av ordføreren vår. Elevene får
pølser og is i og med at det er fest. De som heller ønsker niste, kan ta det med.

Skolen bruker SMS-meldinger for fravær og andre beskjeder. Send SMS med kodeord MOS+trinn (MOS1 for 1. trinn, MOS2 for 2. trinn,
osv.) til nummer 59 44 45 19. Meldingen går til lærerne på trinnet og ledelsen. Send gjerne meldingene før 08:15 på morgenen. Ikke
oppgi sensitiv informasjon i SMS. (Det er nok å vite at eleven er syk, ikke hva slags sykdom.)

Så kan alle lærere på trinnet se hvem som mangler. Det gjør det lettere å følge opp fravær, og dere unngår telefon hjem. Dere er gode
til å melde i fra om sykdom!

Leksehjelp: hver onsdag fra kl.7.30-8.30 i 4.trinns rom

Uteskole hver torsdag

Fint om dere kan sende med små glass med lokk til skolen.  Gjerne i størrelse som det blåbærsyltetøyglasset de fikk før jul i fjor!

Lekser:

Norsk: Lese i egen bok hver dag. Følg med i leseheftet. Skrive tema ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Engelsk: Skrive engelske ord i øveboka.

Matte: Jobb 20 minutter på Multi Smart Øving.

Klær: Det er kaldt om morgenen og varmt utpå dagen. Fint med en ekstra genser i sekken eller i hylla på skolen.

Lekser: Mvh.  Janne,Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS3 til 59 44 45 19

E-post til kontaktlærere:

Engelske øveord:

breakfast= frokost

lunch= lunsj

dinner=middag

supper=kveldsmat

Tema ord:

valg

demokrati

parti

statsminister

http://www.minskole.no/mosby


andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen

mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no




Vi hadde studentbesøk, Solveig. Hun har baby i magen og flere fikk kjenne på magen hennes. Vi har også arbeidet med dybdelæring med bær i skogen som vi fant i skogen. Vi har hatt selvvalgte grupper i matte,

slik at elevene kunne finne ut hvilken gruppe de selv ville høre til. Praktisk mattearbeid på naturfagrommet. Bilder fra uteskole forrige torsdag.


