
Uke 42   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Et hav av muligheter

BESKJEDER:
Hei. Vi planlegger skole/hjem samtale fremover, men har ikke satt opp tider ennå. Det er mange elever, og vi tar
samtaler i bolker. Alle blir spredd litt utover ukene fremover, men vi gir dere beskjed underveis.

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

Uteskole hver torsdag: nå blir det bål, fint om dere tar med en vedpinne i sekken.

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

Engelsk: Skrive engelske ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Matte: Lekse inne på skolestudio. Trykk på bjella. Vi jobber videre med partall og oddetall.

Hvis noen ennå har epler på trærne, så er det lov å ta med noen på skolen!

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

Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen

Norske øveord:

svaie

feire

fløyte

gaupe

joike

Engelske øveord:

tea = te

salad = salat

chicken = kylling

Matematiske begrep:

Partall

Oddetall

http://www.minskole.no/mosby
mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no










Vi jakter etter substantiv i klasserommet! Høsttegn rundt Høiebekken er et av temaene under “Et hav av muligheter”. Gunhild og Vito har funnet en jakke som

har hatt natta ute og er full av rim. Andreas skriver navnet sitt i rimfrost på bakken. Hva skjer egentlig med bladene om høsten, og hvorfor mister de grønnfargen sin? Vi gjorde et kromatografi forsøk for å finne ut

av det. Nå er det viktig med refleksvest på om morgenen. Marit møtte en mann en morra, som akkurat hadde kræsjet med en hjort. Hjorter bruker aldri refleksvester, selv om elevene mente at det hadde vært lurt.

Tur til Jonsberget- flere høsttegn å finne der oppe. Regellek i gymsalen, lek og morro ute sammen med venner. Tallenes posisjon, tiervenner, mengder og automatisering av disse er fremdeles viktig. Det samme

gjelder å øve på gode strategier når vi regner, og dele dem med hverandre. Ha en fin uke!


