
Uke 48  Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Et hav av muligheter

BESKJEDER:
Hei alle sammen!

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.

Se skriv om svømmeopplæringen ble delt ut i forrige uke! Skriv om dato kommer i papirform, så spør barna deres etter lista!
Mandag 6. desember starter gruppe a med svømming. Tirsdag 7. desember er det gruppe b sin 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/norsk: Skrive engelske/norske ord i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Matte: Ny lekse i matematikkboken. Vi fortsetter 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

Foreldrekontakt: Line Øvrevik Vara: Ranya Danielle Tønnesen

Engelske øveord:

cut out = klippe ut

heart = hjerte

glue = lim

scissors = saks

Norske øveord:

julenisse

snømann

votter

akebrett

Mål i norsk:

Dobbel
konsonant
Ord som har kort
vokal,  skrives ofte
med dobbel
konsonant:
 skummelt, grøss,
edderkopp

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




Endelig var dagen kommet for å koke hanesuppe med alle grønnsakene vi hadde kuttet, og hanen vi har skaffet til mat selv! Det var spennende å se hvordan maten ble til på bålet og vi spiste opp alt sammen!

Samtidig gjorde vi ferdig våre flåter og båter som skulle prøves i Høiebekken noen dager senere. Vi har snekret, spikret og laget seil. Vi har arbeidet i grupper og måtte finne løsninger sammen så godt vi kunne.

Alle var til stede på hanesuppedagen, for dette har vært etterspurt og ventet på lenge! For en fin gjeng!




