
   Uke 4 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:

Øystein er så klar for grønt nivå at han skrev det på ukebrevet forrige uke.
Foreløpig er det bare grønt nivå ute. Inne må vi dessverre være på gult
nivå litt lenger :-(

Forrige uke så hørte vi rykter om fin is på Tutla. Vi tok derfor med oss noen skøyter og
tok turen opp. Det var en veldig fin tur. På neste side ligger det noen bilder fra turen.
Vi skal prøve å ha noen bilder på ukebrevet hver uke.

Elevene fikk med seg hjem en hurtigtest på fredag. Denne skal tas på lørdag.

★ Husk varme klær til skolen. 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.

Plan for uken:
Mandag: Stasjoner og tema.
Tirsdag: Gym, Husk gymsko.
Onsdag: Stasjoner.
Torsdag: Kunst og håndverk.
Fredag: Tur til Tutla dersom det fortsatt er mulig å gå på skøyter.

Tema: Vær og vind.

Forrige uke har vi hatt om årstider
og vannets kretsløp.

Denne uken skal vi se nærmere
på vind, orkan og tornado.

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 navnet på, og nummerere, alle månedene.
(for eks.: 8. måned er august) Jeg kan se når en
analog og en digital klokke er hel.

Jeg vet hvordan jeg skriver bokstaven
Ø-Ø Jeg kan si lyden og navnet.

Jeg øver på å holde arbeidsro når jeg
skal jobbe med noe.

Lekse:
Leselekse. Se egen bok.
Norsk arbeidsark.


