
   Uke 5 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:

Denne uken har Øystein, samt flere elever vært hjemme med covid. Vi
håper at dere alle holder dere så friske som det lar seg gjøre. Vi gleder oss
til dere kommer tilbake på skolen.

Ole har vært vikar hos oss denne uken. Han er en populær lekekamerat. I tillegg har vi
fått inn en praksiselev. Hun heter Tove og skal være hos oss onsdag-fredag i uke 4-6.
På grunn av håpløse forhold på Tutlamoen, gikk turen til Høllen. Vi håper på Tutlamoen
neste fredag. Vi skal prøve å ha noen bilder på ukebrevet hver uke.

Alle elever på 1.-7. trinn (som ikke har gjennomgått covid siste 3 mnd.) oppfordres til å
teste seg før skolestart mandager og torsdager i uke 5 og 6 og mandag 14.02. Det
utleveres en 5 stk -pakning til hver elev fredag 28. januar. Mer informasjon på
hjemmesiden vår.

★ 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.
★ Fint om dere kan oppgradere IpadOS (Innstillinger→generelt→oppdatering) til 15.2.1

hjemme.

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 vind/tornadoer.

Denne uken skal vi se nærmere
på orkaner.

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 se når en analog og en digital klokke er
halv.

Jeg vet hvordan jeg skriver bokstaven B
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.


