
Uke 20 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.

● Info om 17. mai: Sjekk hjemmesiden.

Tirsdag 17.mai: vi møtes ved Bunnpris kl. 09.45
Uteskole torsdag: Ta med niste og nok drikke!

Lekser
Leselekse: Les i bibliotekboka du har lånt eller i egen bok.
Engelsk/norsk: Ingen øveord denne uka.
Engelsk: Ark
Matte: Vi begynner med oppstilt subtraksjon. Leksen blir utdelt i grønn bok.
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.
Elever fra 3. og 4. trinn møtes i 3. trinns klasserom.

Vi oppfordrer foreldre til å lære barna å sykle på tohjulssykkel, på 4.trinn skal de ta
sykkelprøve! Benytt våren på å øve masse!

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:

Ingen øveord denne

uka, men du får et ark

du skal jobbe med.

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





Vi spiller 17.mai spill og lærer litt om hvordan vi fikk grunnloven vår, fedrelandssang og mye annet som hører med til festdagen. Gunhild er heldigvis forberedt og passer på at alle får med seg hjem bøkene sine.

Husk leksehjelp. så blir det mindre å ha med i sekken hjem. Vår ved Høiebekken. Vi lukter at det er vår ute. Hvis dere ikke har tatt tid til å kjenne etter, så er det lurt å gjøre det nå. Ha en flott 17.mai!


