
Mosby Oppvekstsenter
7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 14 (4.- 8.april)

INFORMASJON
Det blir skoleløp for barn i Ukraina på onsdag. På fredag fikk elevene med seg
hjem et skjema der de ber om sponsorer som kan sponse hver runde de løper med
et beløp. Sponsorer kan være hvem som helst: naboer, onkler og tanter og
besteforeldre.

Elevene får med seg et skriv om mat vi håper hver og en av de kan få med seg til
påskefrokost. Siste kiosk blir onsdag 6. april. Det blir salg av smoothie (10 kr) og
vafler (20 kr). Inntektene av salget går til Ukraina.

Det blir uteskole til tirsdag, men vi blir de to første timene på skolen. Det er
skogbrannfare for tiden, så vi tenner ikke bål.

Til fredag blir det Talentiaden. Vi ønsker de som kom videre, lykke til:) Vi heier på
dere!

Vi har i perioden “jeg i verden” jobbet med helse i naturfag. Ønsker derfor at elevene
får mulighet til å prøve seg hjemme på en “enkel” sunn middag og at de lager med
seg sunn og god lunsj denne uka.

Ønsker alle en riktig god påskeferie!

Beate har kontaktlærertime mandager fra 10.15 - 11.00 og hun kontaktes da på
skolens nummer 907 09 311.Line har kontaktlærertime fredag klokka 10.15 - 11.00,
og hun kan kontaktes på skolens nummer 907 09 311.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan planlegge og skrive en påskekrim.
Matematikk Jeg har forberedt meg så godt jeg kan til prøven i kapittel

7 om algebra.
Engelsk I can explain family words without using the word itself.
Sosialt mål Jeg inviterer noen jeg vanligvis ikke leker så mye med,

med i leken.
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UKENS LEKSER
Mandag Hele uka:

Forbered deg til prøve i algebra ved å se videoer, regne oppgaver og
ikke minst gjøre “test deg selv” til kapittel 7. Vi skal ha prøve i slutten av
uka. Det er bedre å øve litt hver dag, enn å øve mye på en gang.

Tirsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.

Onsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.

Torsdag Gjør ferdig oppgaver  hvis du ikke ble ferdig på skolen.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD
krim, sponsor,
UKENS GLOSER

Proper or common nouns?

A proper noun is a specific name for a person, place or thing. Kristiansand, Per.

A common noun is a name for a general thing of which there are many. Town, boy.
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