
Uke 21 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Det spirer og gror

BESKJEDER:
Tema for perioden er “Det spirer og gror”
Info:

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

Takk for en flott 17.mai feiring. Gøy å gå i tog med denne fine gjengen!
Dette blir en kort uke og derfor blir det ingen skrivelekser denne uka og heller ikke leksehjelp på onsdag. Kos dere med
langhelg!

Lekser
Leselekse: Se i leseheftet ditt
Engelsk/ norsk: Det blir ingen skrivelekser denne uken.
Matte: Vi fortsetter med subtraksjon. Lekse blir utdelt på ark.
Bibliotek: Husk å ta med boka/bøkene du har hjemme hvis du har lest  ferdig.
Ipad: Husk å lade ipad hjemme og ha den med hver dag på skolen unntatt torsdag.

Leksehjelp: Leksehjelp onsdag ettermiddag fra kl. 13.30-14.30.  (Dette utgår denne uken!)
Elever fra 3. og 4. trinn møtes i 3. trinns klasserom.

Fint om dere minner barna deres på om de har gjort ferdig oppgavene sine. Noen trenger litt mer støtte enn andre- og benytt
leksehjelp hvis det blir knapt med tid hjemme!
Husk å benytte oss hvis elevene skal ha fri en dag, så slipper dere å søke!

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

Tema: Det spirer og

gror

Øveord engelsk /

norsk:

Ingen øveord denne

uken.

Mål i matematikk:

Addisjon = Pluss

Subtraksjon = Minus

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


Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen







Hipp hurra for endelig feiring av 17.mai med Mosby Oppvekstsenter! Det var en flott gjeng som sang og ropte av full hals. Noen synes turen ble litt lang å gå, men nå vet alle hva de har i vente neste år. Takk for

isen vi fikk da vi kom i mål. Onsdag ble vanlig jobbedag på oss og sånn fortsatte resten av uka. Vi hadde fin uteskole på Høllen. Heller ingenting å si på været siste dag før helg. Fortsatt er det vår og vi kan ennå

risikerer at det er kjølig om morgenen. Fint å ha en god jakke/genser med på lur. Og til sist: vi har fått svar fra viltansvarlig i Kristiansand kommune, som synes at elevene på 3.trinn er supergode på å

argumentere skriftlig. God grunn til å være stolte av denne gjengen. Ha en fin uke.


