
Uke 46  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.

I år har vi ansvar for Luciatoget på skolen. Vi vil derfor starte å øve tidlig, slik at sangene sitter når vi nærmer oss desember. Det er
forøvrig mye hyggeligere å kunne julesanger til jul , enn å synge på dem i januar. Det er mye kultur- og tradisjonsformidling i den
tida vi nærmer oss, og vi håper at vi kan skape gode barndomsminner sammen med de fine elevene.

Skole/hjemsamtaler fortsetter, og vi kontakter dere for avtale en og en når det nærmer seg deres tur.

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: Les og lær tekstene på sangene utenat. Alle får sangtekster i leseheftet sitt! Dette må øves på litt hver dag, til tekstene sitter.
Syng gjerne med, man finner dem lett på Youtube.

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

Matte: Ny lekse i matematikkboken. Denne uken begynner vi med subtraksjon.

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:

skjerf

skjelv

sky

sjekte

skjold

Engelske øveord:

one fox - two foxes

one bird - two birds

one bat - two bats

one wing - two wings

Matematiske begrep:

Subtraksjon

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


Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen





I skolegården trylles det frem de lekreste retter, og det er mange kokker med. Her gjelder det å ha kortet klart når du skal betale i kortautomaten som er en passelig stor stein, og perfekt til det som er tenkt. De har

lagt sin elsk på kanonball, og her er alle som ønsker å delta med. De også rødt-grønt lys på banen,det er gøy å se så  mange sammen :).På uteskole er det natursti og hyttebygging som gjelder.


