
  Uke 19 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Det spirer og gror (uke 17-24)

BESKJEDER:
Takk for et hyggelig foreldremøte. Det er alltid fint å treffe dere.

Vi nærmer oss 17. mai og det øves på sanger for full hals i klasserommet.
På torsdag fikk vi pyntet fanen som elevene skal bære på selve dagen. Skriv om 17.
mai ligger på hjemmesiden.
I engelsk har vi lekt butikk med frukt og bær. Elevene fikk prøvd seg som både kjøper
og selger. De er tøffe og tør å snakke engelsk for og med hverandre.

Det har dessverre vært litt hærverk på uteområdet både i skole og barnehage den siste
tiden. Alle voksne oppfordres til å legge turen innom oppvekstsenteret når det passer på
ettermiddager/kvelder. Vi trenger hjelp til å holde uteområdet så fint som mulig, slik at
det kan være til glede for alle i bygda i lang tid fremover.

Vi hadde en fin tur  til Hestevann forrige fredag. En av elevene var så uheldig at hun
datt ut i vannet. Ragnhild fikk hentet henne fort opp igjen, men flere av elevene ble
sjokkert over dette. Det ble en ekstra påminnelse for alle om hvor viktig det er å være
ekstra forsiktig rundt vann.

Vi benytter oss av trinntelefonen til telefoner og meldinger. Dere kan gjerne lagre
nummeret, 906 92 357.

★ Gjenglemt tøy ligger nå i en kasse ved inngangsdøren til SFO og 2. klasse.
★ Smart- klokker skal ligge avslått (skolemodus) i sekken mens barna er på skolen.
★ Vi bruker ipadene jevnlig i løpet av uken. Husk derfor å sende med ipaden i sekken med

strøm på.
★ Sommerfest for skolen og barnehagen er  8. juni fra 17.00 - 19.00.

Plan for uken:
Mandag: Stasjoner og tema.
Tirsdag: Gym, Husk gymsko.
Onsdag: Stasjoner.  Bibliotek
Torsdag: Kunst og håndverk.
Fredag: Tur til Tutla. Vi er på skolen første halvdel av dagen. Husk IPad.

Tema: “Det spirer og gror”.

Vi fokuserer på følgende emner:
- fugler
- småkryp
- blomster

Vi håper vi kan være mye ute i fint
vær.
Vi fortsetter med fugler denne
uken også.

Kontaktinfo:
Telefon til skolen (og skolens ansatte): 907 09 311
Hjemmeside: minskole.no/mosby
Meldingsbok: Mos2 til 59 44 45 19
Trinntelefon: 906 92 357

Kontaktlærertid:
Kontaktlærer Øystein: Mandag 13.25 - 14.10
oystein.kostol@kristiansand.kommune.no
Kontaktlærer Simen: Mandag 13.25 - 14.10
simen.moe.grepperud@kristiansand.kommune.no

Vennligst send mail til begge om dere sender mail.

Foreldrekontakt:Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander)

Vara: Jonathan Kargaard (Pappa til Joshua)

Hilsen  Øystein, Simen, Turid og Ragnhild

http://www.minskole.no/mosby
mailto:oystein.kostol@kristiansand.kommune.no
mailto:simen.moe.grepperud@kristiansand.kommune.no


UKAS MÅL:

Matematikk Norsk Sosialt mål

Jeg kan måle med centimeter. Jeg kan skrive to faktasetninger om 17. mai. Jeg jobber med å ta  imot en beskjed og følge
den. Eventuelt ta imot flere beskjeder og følge
de.

Lekse:
1. Leselekse: Se egen bok.
2. Norsk arbeidsark.




