
Uke 41   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Et hav av muligheter

BESKJEDER:
Ny uke - velkommen til skolen etter høstferien.

Nå er det høst! Vi jobber med endringene som skjer i naturen, spesielt rundt Høiebekken. Vi skal ha
kromatografieksperiment og beskrive hva som skjer. Visst dere lurer på hva dette er, så spør barna.

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.

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 på skolestudio om partall og oddetall. Trykk på bjella oppe i høyre hjørne. Der står det “Lekse uke 41”.

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

Norske øveord:

diftonger

ai - au - ei - oi - øy

hai - sau - seile - hoie -

høyt

Engelske øveord:

water = vann

cereal =

frokostblanding

fish = fisk

Matematiske begrep:

Partall

Oddetall

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


-



Høst i skolegården og på uteskole. I noen lesebøker har vi lært at månen ikke lyser av seg selv. Det er sola som lyser den opp for oss. Noen elever kome inn med en rar plante som minner om kastanje, men

denne vokser på bakken. Kanskje det er frøkapsel til en tistel? V prøver å finne ut av det. Ulike aktiviteter sammen med Andreas og Gunhild i klasserommet! Hos Gunhild hadde elevene jakt etter egennavn og

fellesnavn. Og endelig var det greit med bål igjen. Denne gang hadde vi gapahuken på Tutlamoen som mål. Det var til og med lov med litt ekstra kos denne gang, siden det skulle regne trollkjerringer og

tollekniver!!!!!


