
Uke 14 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Jeg i verden

BESKJEDER:
Tema for perioden er “Jeg i verden”.
Denne uken vil vi også jobbe en del rundt temaet “påske”.

Viktig informasjon fra utbygger ved siden av skolen:
”Vi ber elevene våre som kommer fra Høietun, Høllen og områdene rundt (sør og vest for oppvekstsenteret) om å bruke stien til og
fra skolen. Utbygger på nabotomta må inn og ut med en del masser, og ønsker å unngå at barna krysser innkjørselen til det nye
boligfeltet med tanke på trafikksikkerheten.”

Leksehjelp: Leksehjelp onsdag ettermiddag fra kl. 13.30-14.30.
Elever fra 3. og 4. trinn møtes i 3. trinns klasserom.

Uteskole: Det er veldig tørt ute, så vi setter en stopper for bål!
Lekser:
Leselekse: Vi leser mer om planeter. Se leseskjema for hva som skal leses. Elevene leser høyt for en voksen hjemme og får underskrift.
Husk å skrive opp boka det blir lest i hjemme på onsdag og torsdag og få underskrift her også.
Engelsk: Skrive øveord i engelsk i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Matte: Leksen ligger på skolestdudio. Trykk på bjella.
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.

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 engelsk:

I have = jeg har

you have = du har

he has = han har

she has = hun har

it has = den / det har

---------------------------

I have short hair.

Mina has long hair.

You have dark hair.

Mål i matematikk:

1 meter = 100 cm

100 cm = 1 meter

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




“Mariannes spesial” ble en undringsoppgave der gruppene skulle lytte, gjette og skrive hva de trodde var innholdet i boksene de hadde på bordet. Kjempespennende samarbeidsoppgave, med mange kreative

løsningsforslag! Vi har prøvd oss på et potettrykk på linstoff som skal arbeides videre med i neste uke. Husker dere tåtelammet Frøya fra i fjor? Hun har akkurat blitt mamma til et nydelig lite lam!


