
Uke 19 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Høiebekken

BESKJEDER:
Velkommen til ny uke!
Denne uka blir kort, så det blir ingen lekser gitt ut fra oss i vanlig forstand. Men vi oppfordrer dere til å holde på
med fritidslesing og mattemaraton. Husk å registrere aktivitet også!

Onsdag blir det 17.maifeiring for elevene på skolen, og alle smittevernhensyn blir overholdt. Vi satser på å få en flott fest i år også,
slik våre små på 1.trinn fikk i fjor.
Torsdag og fredag er fri.

Mattemaraton starter 1.mai. Det er sendt hjem et skjema dere kan lese og hjelpe dem i
gang. Et mål kan være å gjøre flere oppgaver enn 2.trinn på en annen skole.

Mvh.  Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS2 til 59 44 45 19

E-post til kontaktlærere:
andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Kine Renathe Haugen Anundsen Vara: Kristian Ravnaas

Periode begreper:
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insekter

sti

Matematikk

Norsk

Engelsk

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


Sosialt mål





Forrige fredag var vi på tur til Høiebekken. Vi måtte se hvor bekken går over i elva Otra. Beverspor fant vi også der nede. Vi spiste, lekte, plukket blomster og

koste oss i Høllen på vei tilbake til skolen.Når vi får ny leselekse:En elev sier hvilke sider som er bestemt, de andre skriver ned hvilke sider de skal lese dag for dag.

Vi øver på bevisstgjøring og ansvar for egen læring. Leah minner oss på at ull er fortsatt gull ute! Nytt besøk av Frøya, hun ville smake på lesebøkene våre, og falt

til ro på golvet hos oss. Vi har også sunget “Norge i rødt, hvitt, og blått” for Sigurd, som forbereder 17.mai film. Tur til Fuglekjærran: blåbærblomstene spretter. Vi

gleder oss til å plukke om noen måneder. Gøy med lek i sand. Skogsmauren er ivrig, selv om det er kaldt ute. Emily og Marit byttelåner litt. Beatriz og Emily tar

ansvar for søppelposen etter at vi ryddet etter andre på Fuglekjærran.


