
Uke 43   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Et hav av muligheter

BESKJEDER:
Hei. Vi planlegger skole/hjem samtale fremover, men har ikke satt opp tider ennå. Det er mange elever, og vi tar
samtaler i bolker. Alle blir spredd litt utover ukene fremover, men vi gir dere beskjed underveis.
Vi skal ha et løp for Rajshahi som er vennskapsbyen til Kristiansand. Vi satser på at dette løpet blir like sprekt som i
fjor, og at dere foreldre kan vippse deres støtte til innsamlingen i etterkant. Dere vippser det som passer og gjerne etter elevenes
innsats!
Et hav av muligheter denne uka byr på koking av hane, kutting av grønnsaker og forberedelser/konservering av kortreist mat. Så om
noen har flere glass med lokk- og epler i hagen, blir vi veldig glade!

Leksehjelp: hver onsdag fra kl.7.30-8.30 i 4.trinns klasserom

Uteskole hver torsdag: nå blir det bål, fint om dere tar med en vedpinne i sekken.

Norsk: Lese i egen bok hver dag. Følg med i leseheftet. Skrive ukas ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Engelsk: Skrive engelske ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Matte: Lekse inne på skolestudio. Trykk på bjella. Vi jobber med addisjon og subtraksjon.

Hvis noen ennå har epler på trærne, så er det fint å ta dem med på skolen!

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

Norske øveord:

hvorfor

hva

hvilken

hvordan

hver

Engelske øveord:

flower = blomst

spider = edderkopp

beetle = bille

bee = bie

butterfly =

sommerfugl

Matematiske begrep:

Addisjon

Subtraksjon

Mål i norsk:
I ord med hv- er
h-en stum: hva,
hvor...

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


Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen





Torsdag ble en kanon- og fotballdag. Vi var usikre på hvor lenge det ville vare, og var derfor forberedt til tur etterpå. Gøy å være sammen med hele skolen.Vi har lest og lært litt om hvordan barn har det i Rajshahi.

De lever ganske annerledes enn oss. Lurer du på hvorfor vi er oppå bordene? Fordi det er lava under, selvfølgelig!


