
Uke 12 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Jeg i verden

BESKJEDER:
Tema for perioden er “Jeg i verden”.

Leksehjelp, endring : Leksehjelp onsdag morgenen flyttes til onsdag ettermiddag fra og med
uke 11. Elever fra 3. og 4. trinn møtes i 3. trinns klasserom. Leksehjelpen varer fra kl. 13.30-14.30.
Vi ber dere om å fylle ut elevskjema og sende det i retur snarest mulig , og senest innen fredag 25. mars! Vi bruker tid på
elevsamtalene og håper å starte på ny runde med skole/hjemsamtaler etter påske. Hvis noen ønsker samtale før ber vi dere ta kontakt
med oss.
Uteskole hver torsdag: Det blir bål, fint om dere tar med en vedpinne i sekken.

Leselekse: ny tekst de skal lese høyt eller bli lest for! Elevene har ønsket å lære mer om universet og planeter, derfor legger vi opp til
lesing om dette.

Norsk / Engelsk: Skrive øveord i norsk og engelsk i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Matte: Vi fortsetter å jobbe med måling med fokus på centimeter og meter. Leksa ligger på skolestudio. Trykk på bjella.
Bibliotek: Husk å ta med boka/bøkene du har hjemme hvis du har lest  ferdig.
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

Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen

Tema: Jeg i verden

Øveord:

shoulder = skulder

knee = kne

elbow = albue

body = kropp

bones = knokler

blood = blod

Småord:

vil, men, skal, til

Mål i norsk:

Småord

Mange ord med kort
vokal  skal ha dobbel
konsonant.  Men noen
småord med kort
vokal  skrives med
bare én konsonant:
 vil, men, kan, skal, til

Mål i matematikk:

1 meter = 100 cm

100 cm = 1 meter
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Det er stor iver i at alt skal veies som veies kan. Snart må vi nok på vekta alle mann. Elevene henter forskjellige løsvare her og der og finner og noterer ned hvor mye de veier. Vi har hatt en runde med fargelære

og malt primær, sekundær og tertiærfarger. Det er bare å holde tunga rett i munnen, for her er det fort å gjøre feil. En engasjert gjeng som gikk i gang med stor iver. Visste du at det må 12000 purpursnegler til for

å få 1gram purpurfarge? Ikke rart at fargen nesten bare ble brukt til å lage kongens kappe i gamle dager. Gunhild er mester i å gjøre mange ting, så hun veileder og hjelper mens hun har engelske oppgaver i

fanget. Andreas går også helhjertet inn på alle plan og hjelper til med fargesirkelen der det er ønskelig. tror ikke han fikk lagd sin egen.Vi gratulerer Tim med seier , elevrådet informerte om at han skal

representere 3. trinn i talentiaden i april. Vi gleder oss masse! I gymsalen var det stort engasjement i stafetten. I klasserommet måles stort og smått, for denne uken har vært preget av både måling og veiing.

Leketid på fredag morgen: det bygges høye tårn. Andreas driver fremdeles med hjernevasking:det går i dans med bananer og ulver. Ha en flott uke alle sammen. Husk å lese masse, finn noe gøy hjemme som du

har lyst å lese høyt for oss alle sammen i klassen. Det er lov å overraske oss!


