
Uke 1 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Godt nyttår, og velkommen tilbake til nytt semester.
Første dag for svømming er tirsdag 4. januar, for 3A. Det betyr at de som vanligvis svømmer på mandag skal den
tirsdagen. Gruppe 3B får igjen sin tur senere. Uka etter blir alt som før jul.

Det er fremdeles mye usikkerhet rundt covid -19, og vi må være forberedt på det meste. Vi setter stor pris på deres samarbeid og
forståelse for at hverdagene fremover  kan være utfordrende for oss alle. Vi skal holde dere oppdaterte fremover.
Det er fortsatt flere som ikke har hatt samtale med oss. Vi har ikke glemt dere, det har bare vært mye annet å forholde seg til i
hverdagene i høst. Ikke nøl med å kontakte oss om dere har noe dere tenker på, og som dere tenker er viktig for oss å vite !

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.
Leselekse: elevene får utdelt en tekst om Thor Heyerdahl og hans flåter. Noen klarer å lese den selv , mens andre trenger lesehjelp.
Sett strek under vanskelige ord og begreper, vi skal arbeide med teksten og innholdet på skolen også.
Engelsk/norsk: Skrive engelske/norske ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Matte: Jobb 20 minutter på multi smart øving.

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

Engelske øveord:
house, garden,
kitchen, living room,

Norske øveord:
fellesskap,
forskjellige, inkludere,
utenfor

Mål i norsk:
Jeg vet hva et verb
er.
F.eks. å hoppe, å
danse, å se, å høre
Ordklasser:

Substantiv, verb,

adjektiv
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Før jul hadde vi glatte dager i skolegården. Og skikkelig fin julestemning med juletre, lys og elevhilsner som julepynt. En gjeng fra klassen hadde fremvisning av eget show. Sprett var ganske klar for juleferie og

hang litt slakk og ventet på å få være med noen hjem. Siste dagene hadde vi flere fine dager med praktisk arbeid og julegaveproduksjon i klasserommet, og i tillegg fikk vi gjennomført Luciasamlingen vår. I ekte

corona-stil og med de fineste elevene i verden. Nå venter nytt år og nye oppgaver, nye lesetekster og nye oppdagelser. Vi gleder oss!


