
Uke 7 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Hei alle sammen!
Vi går inn i siste uke før vinterferie som er uke 8.
På fredag blir det karneval for hele skolen, kle deg ut med noe som du liker og synes er hyggelig. Det blir en dag med
ulike aktiviteter.
Vi jobber ferdig med temaet “vær og vind”, og satser på å lage en utstilling av de fine flåtene våre slik at hele skolen kan få se det fine
arbeidet som er gjort.

Kiosk: Nå til onsdag er det kiosk. For 20 kroner får man vaffel og saft.

Fire viktige beskjeder angående ipad:
- 1: Sjekk at ipaden er oppdatert. Gå inn på innstillinger. Om den må oppdateres står det en rød notifikasjon på innstillinger over

oppdatering.
- 2: Ipaden MÅ lades hjemme. Vi opplever at flere kommer tomme for strøm på skolen. Dette gjør undervisningen vanskelig.
- 3: Send oss en mail om noe ikke fungerer med ipad eller lader. Da blir det lettere for oss å holde oversikt.
- 4: Ipaden Må være med på skolen hver dag (Bortsett fra på torsdager).

Leksehjelp: hver onsdag fra kl.7.30-8.30 i 4.trinns klasserom.
Uteskole hver torsdag: Det blir bål, fint om dere tar med en vedpinne i sekken.
Leselekse: Himmel og hav. Alle har fått et lesehefte som skal oppbevares i postmappa og has med til skolen hver dag. Vi skal bruke det
fremover. Husk å lese hjemme og få underskrift.
Engelsk: Skrive engelske ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Matte: Matteleksen ligger på skolestudio. Denne uken er det regnefortellinger og 6-gangen i fokus.
Bibliotek: Husk å ta med boka/bøkene du har hjemme hvis du har lest  ferdig.

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

Tema: Vi gjør ferdig

Kon Tiki flåten og

Book Creator

-prosjektet vårt.

Engelsk øve:

straw = strå

sticks = kvister

bricks = murstein

build = bygge

blow = blåse

Once upon a time =

Det var en gang
(Du kan finne ut
hvordan ordene
uttales på
skolestudio, bjella
“The three little pigs”)
Matematikk:
Multiplikasjon =
Ganging

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




Kon Tiki prosjektet jobbes med, vi ønsker å bli ferdige så alle kan få se det fine som er laget. Regnbuen viste seg en morgen vi var ute, men vi lette ikke etter skatten! På skolen har elevrådet arrangert kiosk for

klasser som er med i elevrådet. Det var kjekt. Neste onsdag blir det ny sjanse for de som ønsker. Uteskole er alltid kjekt. Vi har ganging på skolen, dere må gjerne øve litt sammen hjemme også. Ønsker alle ei fin

ny uke!


