
Uke 16 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Det spirer og gror

BESKJEDER:
Velkommen til ny uke!
Det er vår ute på kalenderen, men temperaturen tilsier ennå at ulltøy,ekstra genser, luer og votter er
en nødvendighet hver dag. Det er iskaldt ute om morgenen, og vi ønsker å ha elevene friske og
tilstede i hverdagen!
*Leselekse: Vi fortsetter som forrige uke. Det blir mye å holde kontroll på for den enkelte, men elevene øver på å ta ansvar
for egen læring- og lesing. Så selv om eleven er en rutinert leser, trenger de kanskje å øve på rutiner. Og er eleven  en
lesestarter, trenger man  å oppøve gode rutiner for lesemestring. PS! Hvis noen er usikre på det nye leseleksesystemet, så
kan dere se informasjon på uke 15.
Minner om informasjon i uke 7, der vi sier at dere må ringe kontoret mellom kl. 08.30-13.30! Ellers får vi ikke beskjedene
deres.
*Skrivelekse: engelske ord Flere mangler eget pennal, fint om dere får ordnet dette!
*Mattelekse: arbeidsark i matematikk

*Uteskole: vi satser på langtur uten bål. Ta med passende mat og drikke.
Mvh.  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

Periode begreper:
krokus

hestehov

tulipan

gåsunger

snøklokke

påskelilje

farm = gård
sheep = sau
goat = geit
calf = kalv
bull = okse
rooster = hane

Matematikk Hva skjer på tierplassen når enerplassen fylles opp? Øv på dette hjemme!

Norsk Jeg øver inn gode lesevaner hver dag!

Engelsk Jeg kan de engelske ordene.

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


Sosialt mål Vi hjelper hverandre med å holde orden i klasserommet

Dagens elever: Andreas og Lilly Tomine. Endelig fikk Andreas lov, nå har han mast så lenge. Lilly Tomine trodde ikke sine egne øyne og ventet på at noen andre

enn han skulle være med og finne melk- den gang ei! Vi hadde en fin tur til Fuglekjærran, og der ventet en overraskelse: popcorn på glør. Det var gøy å se hva

som skjedde når maiskorn blir varme, de spretter nemlig langt. Marit poppet i vei så alle som hadde lyst skulle få smake. Det ble neste times aktivitet. Emily, Julie

og Alma bygde en regnbue med pinner. Vi er spente på om vi ser den regnbuen neste gang vi kommer dit.

Vi øver på” Norge i rødt, hvitt og blått”, som skal filmes og sendes som vårt bidrag til annerledes 17.maifeiring, her er linken :https://youtu.be/aWEy8p8Xtho. Øv

gjerne på hele sangen hjemme.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaWEy8p8Xtho&data=04%7C01%7CMarit.Sorensen.Roisland%40kristiansand.kommune.no%7C735863bb65dc43637fdc08d8ff607348%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637540137008229737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kcSngO2pjSbOvwcf1Lce4dR58tdySZbIRJDg%2BlHC%2FH4%3D&reserved=0

