
Uke 21    Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Høiebekken

BESKJEDER:
Velkommen til ny uke! Håper alle har hatt en god pinse, selv om det ble regnfulle dager.
Denne uka blir også kort, men vi sender ut lesehefter og skrivebok med nye lekser som gjelder fra tirsdag til
fredag.

Torsdag: Vi skal på tur til kongleskogen. Vi får besøk på morrakvisten, av noen som vil se hvordan vi jobber på trinnet. Derfor
kommer vi litt senere avsted den morgenen.

Til informasjon: Oppvekststyret har endret når SFO har sommerstengt. Fra og med sommeren 2021 vil det være stengt uke 27 – 30.

Alle bibliotekbøker må leveres til skolen i løpet av uka. Vi pakker ned skolebiblioteket!
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:
høyre

venstre

over

under

ved siden av

bak

foran

0 = zero = null
1 = one = en
2 = two = to
3 = three = tre
4 = four = fire
5 = five = fem
6 = six = seks
7 = seven = sju

Matematikk Nå går vi inn i siste uke med mattemaraton på kikora. Jobb med oppgaver og før inn distanse.

Norsk Jeg leser hver dag i leseboka mi

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


Engelsk Jeg kan de engelske øveordene

Sosialt mål Jeg samarbeider med de andre på gruppa mi.





Gøy å hoppe langt! Vi jobber med leker fra gamle dager, i forbindelse med Høiebekkenprosjektet. Her øver vi oss med klinkekuler. Kanskje mamma og pappa -

eller besteforeldre har dette hjemme?! Mari Linnea vant tegnekonkurransen som var i forbindelse med 17.mai, og fikk en velfortjent premie fra komiteen.

Vi var på ny langtur til Aurebekkvann. Anne Lill var dagens overraskelse og det var stor glede i leiren da de møtte henne. Flott gjeng som lekte over alt og fant

insekter, bygde hytter, hadde  massasjestudio, lagde kafeer med mat, smakte på syreblader og blåbærblomster og klatret! Julie fant et eggeskall på veien, som

viser seg å være fra trost! Anne Lill besøker hytta der Vito er byggesjef. William er klatrer på et tre som har knekt i en storm. Lotta og Marit er rosa tvillinger for

anledningen. På vei hjem fant Marion en grønn sommerfugl, og Beatriz dokumenterer. Vi snublet også ovet to slever- til noens glede og andres skerekk. Maria og

Annveig leker under vårens fine kirsebærblomster. På fredag hadde vi leketid i klasserommet med medbrakte leker. Før vi startet spilte vi vekslespill for å øve mer

på tieroverganger.


