
Uke 49  Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Et hav av muligheter

BESKJEDER:
Hei alle sammen!
Hele uka preges av øving til Luciadagen, mandag 13.desember. Hele barnehagen og skolen skal delta.
Pensjonistene kommer også. På Luciadagen er det fint om alle elvene kan ha en hvit/lys genser på seg slik at det
passer til Luciadrakten. hvis dere merker plagget kan det tas med til skolen nå, så passer vi på det til selve dagen! Mandag 13. skal
vi starte med sang kl.0915, så skoledagen starte inne slik at alle får tid til å kle seg om. Svømming for gruppe A seneres samme dag.

Vi henger etter med skole/hjem samtaler, men har ikke glemt dere. Måtte bare si det!

Kan dere ta med en pepperkake hjerteform (eller to) i middels stor størrelse merket med navn? så
kan vi bruke det på juleverkstedet 8. desember!

Mandag 6. desember starter gruppe a med svømming. Tirsdag 7. desember er det gruppe b sin tur.

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.

Norsk: Les og lær tekstene på sangene utenat. Alle får sangtekster i leseheftet sitt! Dette må øves på litt hver dag, til tekstene sitter.
Syng gjerne med, man finner dem lett på Youtube.

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

Matte: Ny lekse i matematikkboken. Vi fortsetter med subtraksjon.

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

Engelske øveord:

cut out = klippe ut

heart = hjerte

glue = lim

scissors = saks

Norske øveord:

julenisse

snømann

votter

akebrett

Mål i norsk:

Dobbel
konsonant
Ord som har kort
vokal,  skrives ofte
med dobbel
konsonant:
 skummelt, grøss,
edderkopp

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






Alma og mamman viser at det er mange måter å skrive på. her er en flott måte å gjøre det på :).  Vi har startet advent med kalenderoppgaver. Gunhild leser “Snøsøsteren” for alle sammen. Første

kalenderoppgave var å skrive gode ønsker for alle. De hang vi opp på juletreet ute. Vi øver til Lucia, har hatt besøk av den kulturelle skolesekken og hatt mye lek og morro med snøen


