
Uke 36   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Alle med

BESKJEDER:

Hei og velkommen til ny uke!

Vi startet opp med leselekse forrige uke. Fint om dere gir oss tilbakemeldinger underveis om leselekser er for lette
eller vanskelige, så kan vi gjøre endringer underveis i samråd med dere. I oppstart har vi startet forsiktig slik at alle skal mestre det de
gjør, men det skal også være fokus på å få med seg innholdet i det man leser og kunne svare på spørsmål til teksten. Hvis elevene
bruker for mye energi på å trekke sammen lydene, mister de fokus på innholdet. Og blir teksten for kjedelig, så mister de interessen
for innholdet.

Postmappa må alltid ligge i sekken, det blir vår direkte kontakt med dere. Fortsett å sende oss mail (til Andreas og Marit), de ser vi på
så snart vi kan etter undervisning/møter.

Alt fravær av sykdom, permisjoner og annet, må gå via IST. Så kan alle lærere på trinnet se hvem som mangler. Det gjør det lettere å
følge opp fravær, og dere unngår telefon hjem. Dere er gode til å melde i fra om sykdom, og det er viktig nå i disse tider når smitten er
på vei opp.

Torsdag blir fast uteskoledag i år også.

Klær: kaldt om morgenen og varmt utpå dagen. Fint med en ekstra genser i sekken eller i hylla på skolen.

Onsdag 8. september kl.18 blir det foreldremøte. Vi møtes ved klasseromsinngangen. Velkommen skal dere være!

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




Skolegården vår er fin og stor, og vi bruker den både til lek og læring. Andreas har hatt matematikk ute og Marit har hatt valg inne. Gunhild er heldigvis også med
oss, se om dere kan finne henne! I matematikken øvde vi på hvordan vi kan telle store mengder, i dette tilfellet flere hundre centikuber. Vi øvde også på
overgangen fra enerplassen til tierplassen, og fra tierplassen til hundrerplassen.


