
Uke 50  Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Et hav av muligheter

BESKJEDER:
Hei alle fine!
Nå er det igjen nye restriksjoner og forsiktighetsregler for oss alle. Vi ber dere være ekstra oppmerksomme på alles
vegne. Vi vet at det ikke er lett å sikre at vi ikke skal bli coronasyke, og dere er allerede veldig gode til å holde barna
hjemme hvis de er syke. Så vi kan bare oppfordre dere til å fortsatt være våkne. Vi vil få endringer på hva vi kan gjøre de neste ukene,
driblant avlutningssamlingen i kirka. Vi må se etter nye løsninger og lage gode løsninger for trinnet vårt. Men vi klarer ikke å forberede
oss på det vi ikke vet ennå. Inntil da; vi er forsiktige men prøver å holde så vanlige dager som mulig for våre elever.

Testing: Husk å teste barnet hver morgen før skolen.

Oppstart etter nyttår er mandag 3. Januar.

Det blir ikke svømming denne uken.

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.

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:

Norske øveord:

Ingen øveord denne

uken!

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




Vi er i gang med advent, og alt som følger med. Hver mandag har vi felles samlinger i amfiet. Vi har fire dagens elever slik at alle skal være delaktige med advents gjøremål. Eksempelvis så viser Maria,Ronja,

Tuva og Theodor frem hvordan de har samarbeidet som gruppe i dagens kalenderoppgave: “Find the words and match the pictures”. Vi leser boka om Snøsøsteren, vi lager litt forskjellige ting, vi synger, er på

svømming, har juleversted og har ganske så fine dager. Vi ønsker alle en fin og ny uke.


