
Uke 33-34   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Alle med

BESKJEDER:

Hei og velkommen til nytt skoleår i helt ny skole. Vi må nok regne med å bruke tid på å bli kjent inne og ute, og gleder oss
til å finne nye hverdager sammen.

Vi fortsetter med oppstart ute hver dag, så elevene må være kledd for alle typer vær.

Postmappa må alltid ligge i sekken, det blir vår direkte kontakt med dere. Fortsett å sende oss mailer, de ser vi på så snart vi kan etter
undervisning.

Se vedlagte timeplan for skolestart- og slutt(eget ark).

Vi har en ny hverdag som skal finne sin plass, og vi venter derfor med å gi lekser. Vi oppfordrer likevel elevene til å lese en valgfri bok
på ettermiddagene.

I oppstart velger vi å ha alle Ipader på skolen. Alt skal merkes og ladere sjekkes.

Uke 34: torsdag blir det tur

Sender med bilder fra de siste dagene før sommerferien. Så kan dere mimre litt fra tiden før ferien.

Denne første ukeplanen får alle i papirform. Vi oppfordrer dere til å bruke skolens hjemmeside og abonnere på alle nyheter der. For
dem som fortsatt ønsker ukebrev i papirform, ber vi dere sende oss mail med tommel opp, snarest mulig.

Mvh.  Janne,Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS2 til 59 44 45 19

E-post til kontaktlærere:
andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Kine Renathe Haugen Anundsen Vara: Kristian Ravnaas

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






Minner fra siste skoledager på 2.trinn. Lek og morro i skolegården, og jobbing inne uten møbler. Vi gravde opp søppel i skogen, som vi gravde
ned i høst. Vi tok med oss alt sammen hjem, bortsett fra banan- og kiwiskall. Hvorfor det? Vi fingerheklet og målte hvor langt vi klarte å
hekle sammen. Andreas rakk å få pyntet neglene sine før han gikk på ferie.


