
Uke 39   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Alle med

BESKJEDER:

Velkommen til siste uke før høstferie!

Tirsdag hadde vi offisiell åpning av skolen. Det ble en festdag for alle på Oppvekstsenteret, med fint besøk fra byen,
skolemusikk, taler og mat til alle. Viser noen bilder fra festen lenger nede.

Mandag og tirsdag i uke 41: Fotograf kommer til skolen. 3. trinn skal fotograferes mandag.

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.

Vi sender med skjema til samtale. Håper dere får fylt det ut sammen med deres barn og returnert skjemaet til oss før høstferien!
Skriv på skjemaet om du ønsker digitalt eller fysisk møte!

Supert om dere kan sende med små glass med lokk til skolen.  Gjerne i samme størrelse som det blåbærsyltetøyglasset de fikk før jul i
fjor!

Lekser:

Norsk: Lese i egen bok hver dag. Følg med i leseheftet. Skrive ukas ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Engelsk: Skrive engelske ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Matte: Lekse inne på skolestudio. Trykk på bjella oppe i høyre hjørne. Der står det “Lekse uke 39”.

Klær: Ull er gull!

God høstferie ønskes alle!

Mvh.  Janne,Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS3 til 59 44 45 19

Engelske øveord:

get up = stå opp

do homework = gjør

lekser

watch TV = se på TV

sleep = sove

Ukas ord:

substantiv

egennavn

fellesnavn

Matematiske

begreper:

Sifferverdi
Tallverdi

http://www.minskole.no/mosby


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

Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen

mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no




For en fest! Vi er heldige som har en så flott skole. Og for en gjeng som lekte lenge sammen i dekkjungelen. Gøy når de voksne er med i leken. En flat padde fikk også være med på

ukebrevet denne gang. Vet alle hvilke typer kløver som er på bildet? Julie dokumenterte matematikkoppgaven med gruppa si i gangen. En gruppe har hatt matte på naturfagsrommet.

Uteskole sist torsdag: snakk om overraskelse:). Janne og Ragnhild disket opp med pannekaker!!!


