
   Uke 7 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Det var veldig fint å ha om temaet identitet og selvfølelse forrige uke. Vi fikk
noen gode samtaler om ulikhet og at vi alle er unike.

Fredag blir karnevalsdag. Vi oppfordrer alle elvene til å kle seg ut og være
med på karnevalsfeiring. På torsdag lager vi karnevalsmasker så alle har noe å bruke.
Det er ikke lov med med våpen. (pistol, gevær, sverd, kniv osv.) Vi har opplegg sammen
med 1.-4. før lunsj og en liten samling med hele skolen etter lunsj.

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

Husk å gjøre leseleksene sammen med barna. De trenger å lese samme tekst flere
ganger, selv om det ikke alltid er like motiverende.

Se om du har noe tøy i gjenglemt kassen som kan hentes. Bilder ligger på hjemmesiden.

Håper dere hadde en fin årstidssamling 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.
★ Neste uke er det vinterferie.

Plan for uken:
Mandag: Stasjoner og tema.
Tirsdag: Gym, Husk gymsko.
Onsdag: Stasjoner.
Torsdag: Kunst og håndverk.
Fredag: Karnevalsdag. Kle deg gjerne ut

Tema: Vær og vind

Denne uken skal vi ha om
værsymboler, værkart og hva en
meteorolog gjør.

Vi lager et lite hefte av alle
emnene vi har vært innom. Heftet
får de med seg hjem.

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 addere et tosifret tall med et ensifret tall.
Jeg kan tiervennene.

Jeg kan skrive en setning med stor
bokstav først, mellomrom mellom
ordene og punktum til slutt.

Jeg holder det ryddig på plassen min i
garderoben.

Lekse:
Leselekse. Se egen bok.
Matte arbeidsark (Vi prøver å automatisere addisjon med tall under ti.)




