
Uke 16 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Det spirer og gror

BESKJEDER:
Tema for perioden er “Det spirer og gror”

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

Uteskole: Ta med niste og nok drikke!
Lekser:
Leselekse: Vi leser tekster om dyr og insekter og andre vårtegn!
Engelsk / Norsk: Skrive øveord i engelsk og norsk i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.
Matte: Vi begynner med oppstilt addisjon. Leksen blir utdelt på tirsdag.
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:

Øveord engelsk:

up = opp

down = ned

in = inn

out = ut

Begreper / øveord

norsk:

grøftekant

hestehov = tussilago

farfara

medisinplante

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








Velkommen til skolehverdagen. Før påske arbeidet vi med potetrykk , tekstilmaling og søm. Det fortsetter vi med! Maria og Marit var påskekledde i gult før påske. Vi jobber blant annet med argumenterende

tekstskriving i norsk, og fortsetter etter ferien.Vi tror våren har kommet, men snøen overrasket oss og minnet oss om at vi må ha varme klær med fremover også. Hopp kom på besøk på skolen og ble godt tatt

imot av alle sammen. De husket ham fra nedstegningen i 1.trinn!  Siste dag før påske hadde vi Talentiade på skolen, og Tim var vår representant i konkurransen. Vi heiet på ham! Vi måler som bare det på alt som

kan måles, og ser at det er viktig med konkrete erfaringer. Gjør gjerne dette hjemme også. Vi hadde siste båltur til Høllen, med mye lek og morro. Vi har mye å glede oss til fremover. Ha en fin uke alle sammen.


