
Uke 45   Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Et hav av muligheter

BESKJEDER:
Hei alle sammen!
Vi har fine dager på skolen. Det merkes at det er høst og at det er mørkt om morgenen. Vi minner elevene på å bruke
refleksvest til og fra skolen, vi har snakket om at de må være synlige for å være trygge for bilene langs veiene. Derfor
oppfordrer vi dere til å minne dem på det om morgenen når de går til skolen.
Det har vist seg at flere elever(spesielt på mellomtrinnet), blir på skolen etter dagens slutt. Det medfører ekstra arbeid for SFO, så vi
ber dere gi barna beskjed om at de ikke kan oppholde seg der på ettermiddagene.

Samtaler er i gang, og vi kontakter dere for avtale en og en når det nærmer seg deres tur.

Fint om du kan ta med en stearinlys rest hvis dere har. Vi skal prøve å lage tennbrikker av kongler på uteskolen en torsdag.

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: Ny lekse i matematikkboken. Oppgavene skal føres inn i boken.

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

Norske øveord og

Engelske øveord:

sjokolade

sjakk

skjære

skjell

ski

skøyter

Engelske øveord:

walk = gå

look for = lete etter

in front of = foran

behind = bak

Matematiske begrep:

Mål i norsk:
Sj-lyden kan vi skrive
på mange forskjellige
måter. De tre
vanligste er skj, sk og
sj.
Sj-lyden

http://www.minskole.no/mosby
mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no
https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99303




Tarzantikken i gymsal er gøy! Vi kan klatre på Jonsberget også, det er et gøy sted å være. Vi har jobbet med tall og laget mattestykker opp til hundrere. Marit skoldet geitramsblomster og lagde saft!


