
Uke 6 Mosby Oppvekstsenter 3. trinn Tema: Vær og vind

BESKJEDER:
Hei alle sammen!
Viktig: Hele trinnet skal på svømming både mandag og tirsdag! Dette er siste uke med svømmetrening.

Kiosk: Nå til onsdag kan man få kjøpt pizzabolle i kiosken. Det koster 20 kroner pr. pizzabolle.

Testing: Testregimet som ble innført i Kristiansand med massetesting to ganger i uka for elever og ansatte i barnehage og skole avsluttes med
virkning fra nå av. De gjenværende 3 testene elever har fått med seg hjem brukes til testing i hjemmet ved oppståtte symptomer. Se
kommunens hjemmeside for nye regler for isolasjon og testing.

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.
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.
Norsk: Skrive norske setninger i øveboka. Øveboka leveres senest torsdag.

Matte: Vi øver på 4-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

Tema: Vi gjør ferdig

Kon Tiki flåten og

Book Creator

-prosjektet vårt.

Norsk øve setninger:
6. februar er
samefolkets dag.
Dette er en dag for å
feire samisk kultur. De
tar på seg samiske
festklær, kofte. Mange
heiser det samiske
flagget.

Matematikk:
Multiplikasjon =
Ganging

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








Bygging av Kon Tiki flåte krever sitt, når alle skal ha ni stokker hver i byggverket. Andreas og Marit bærer byggmateriale opp på sløyden. Tiddelibom, det snør og er bare å nyte så lenge det varer. Fine jenter

bygde en fin liten snømann som fikk overleve på taket av bua i skolegården. Det ble mildvær, så den endret karakter underveis:). De fleste bildene viser byggeprosessen av egne flåter. Ganske utrolig at de klarte

å binde en flåte for ca 1600 år siden, som skulle tåle sjø, vær og vind over Stillehavet. Vi jukser med limpistol i tillegg, og likevel er det vanskelig å stramme opp tau, knytte knuter og stabilisere flåten på rett måte.

Elevrådet hadde opp noen saker, for nå blir flere skoleaktiviteter som før koronaen!


