
Uke 5 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Hei alle sammen!
Alle håndklær må merkes med navn, det er ofte mye usikkerhet om hvem som eier hva, og håndklær forsvinner!
Viktig: Hele trinnet skal på svømming både mandag og tirsdag! I uke 5 og 6 skal hele trinnet svømme begge dager,
deretter er det over for denne gang.

Testing: Alle elever på 1.-7. trinn (som ikke har gjennomgått covid siste 3 mnd.) oppfordres til å teste seg før skolestart mandager og torsdager i
uke 5 og 6 og mandag 14.02. Det utleveres en  5 stk -pakning til hver elev fredag 28. februar. Mer informasjon på hjemmesiden vår.

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.

Brev om svømming: elevene har fått brev med hjem om svømmeglede. Etterspør gjerne slik at dere får lest
brevet!
Leselekse: Himmel og hav. Alle har fått et lesehefte som skal oppbevares i postmappa og has med til skolen hver dag. Vi skal bruke det
fremover.
Bibliotek: Husk å ta med boka/bøkene du har hjemme hvis du har lest  ferdig.
Engelsk/norsk: Skrive engelske/norske setninger i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Matte: Vi øver på 3-gangen. Leksen ligger på skolestudio. Trykk på bjella oppe i høyre hjørne.

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

Engelsk øve:
How many flowers
can you see?

Norsk øve:
Troll kan være
skumle.
Pennalet mitt er grønt.
Tannbørsten min er
myk.

Matematikk:
Multiplikasjon =
Ganging

Mål i norsk:
Jeg vet hva et
adjektiv er.
F.eks. skumle,
grønt, myk, høy,
liten, søt, rotete ….
Ordklasser:
Substantiv, verb,
adjektiv
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Enda en uke er over. Vi har lest “Marie og de viktige tingene”, en bok om vennskap mellom generasjoner.Vi  jobber fremdeles med å lage bok om Thor Heyerdahl og Kon Tiki, med film, tekst og bilder. Lotta og

Marion presenterte sin bok for klassen. Vi ønsker at alle skal få frem det de har jobbet med, her kan alle delta muntlig og skriftlig. Omsider har vi hengt opp “vindpølsa” vår, og kan følge med på vindretning

fremover. Mye samarbeidsleker i gymsal, matteøvelser med ganging og bygging med klosser. Vi har malt ute og  lekt på glattisen i skolegården. Heldigvis hadde snille Ragnhild varme votter å låne bort  da en

elev ble våt på beina og ikke hadde ullsokker på:)! Vi ønsker alle en fin ny uke!


