
Uke 37   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Alle med

BESKJEDER:

Velkommen til ny uke!

Takk for sist, det var lenge siden vi hadde hatt et stort foreldremøte. Alt preges av at året har vært annerledes for alle. Det
var godt å se dere alle sammen! Vi hadde mye på hjertet og håper at dere kunne ha nytte av noe av dette. Spør oss hvis noe var uklart
eller dere lurer på noe i etterkant.

Vi opplever at det er mye som skal på plass ennå, på alle måter. Men det er godt å se at elevene finner trygghet og ro i nytt bygg.

I år skal vi representeres i elevrådet på skolen. Våre to valgte på trinnet er Ronja og Gustav!

Alt fravær av sykdom, permisjoner og annet, må gå via IST. Så kan alle lærere på trinnet se hvem som mangler. Det gjør det lettere å
følge opp fravær, og dere unngår telefon hjem. Dere er gode til å melde i fra om sykdom, og det er viktig nå i disse tider når smitten er
på vei opp.

Klær: kaldt om morgenen og varmt utpå dagen. Fint med en ekstra genser i sekken eller i hylla på skolen.

Lekser: Sitt sammen med en voksen og se på skjemaet som omhandler behandling av ipad. Logg inn på skolestudio og fortell en
voksen hvordan skolestudie fungerer og hva man kan jobbe med.

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

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








En variert uke. Mari Linnea og Gustav feier i skolegården en time. Vi leser og samtaler om en bok: “Timothy mister seg sjølv”. Vi jobber med matte, lekselesing
og søm av bokmerke. Tur til Jonsberget for å jakte på bær og regellek i gymsalen i slutten av uka.


