
  Uke 21 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Det spirer og gror (uke 17-24)

BESKJEDER:
Vi mangler vararepresentant fra klassen. Ta kontakt med oss,
pappa til Josua eller pappa til Ole Emander dersom du har
mulighet til å gjøre det. Vi vurderer loddtrekning om ingen
melder seg.

Denne uken er det bare tre dager. Torsdag er Kristi himmelfartsdag og
fredag er fri.

Takk for en hyggelig 17. mai feiring. Det var gøy å gå sammen med alle de flotte barna i
toget.

Det er kun leselekse denne uken.

Det har dessverre vært litt hærverk på uteområdet både i skole og barnehage den siste
tiden. Alle voksne oppfordres til å legge turen innom oppvekstsenteret når det passer på
ettermiddager/kvelder. Vi trenger hjelp til å holde uteområdet så fint som mulig, slik at
det kan være til glede for alle i bygda i lang tid fremover.

Vi benytter oss av trinntelefonen til telefoner og meldinger. Dere kan gjerne lagre
nummeret, 906 92 357.

★ Gjenglemt tøy ligger nå i en kasse ved inngangsdøren til SFO og 2. klasse.
★ Smart- klokker skal ligge avslått (skolemodus) i sekken mens barna er på skolen.
★ Vi bruker ipadene jevnlig i løpet av uken. Husk derfor å sende med ipaden i sekken med

strøm på.
★ Sommerfest for skolen og barnehagen er  8. juni fra 17.00 - 19.00.

Plan for uken:
Mandag: Stasjoner og tema.
Tirsdag: Gym
Onsdag: Stasjoner. Bibliotek.
Torsdag: Kristi himmelfartsdag.
Fredag: Fri

Tema: “Det spirer og gror”.

Vi fokuserer på følgende emner:
- fugler
- småkryp
- blomster

Vi håper vi kan være mye ute i fint
vær.
Denne uken har vi fokus på bier..

Kontaktinfo:
Telefon til skolen (og skolens ansatte): 907 09 311
Hjemmeside: minskole.no/mosby
Meldingsbok: Mos2 til 59 44 45 19
Trinntelefon: 906 92 357

Kontaktlærertid:
Kontaktlærer Øystein: Mandag 13.25 - 14.10
oystein.kostol@kristiansand.kommune.no
Kontaktlærer Simen: Mandag 13.25 - 14.10
simen.moe.grepperud@kristiansand.kommune.no

Vennligst send mail til begge om dere sender mail.

Foreldrekontakt:Kristian Foshaug (Pappa til Ole Emander)

Vara: Jonathan Kargaard (Pappa til Joshua)

http://www.minskole.no/mosby
mailto:oystein.kostol@kristiansand.kommune.no
mailto:simen.moe.grepperud@kristiansand.kommune.no


Hilsen  Øystein, Simen, Turid og Ragnhild
UKAS MÅL:

Matematikk Norsk Sosialt mål

Jeg kan telle med to og to opp til
hundre.

Jeg kan høre forskjellen på enkel og dobbel
konsonant. For eksempel hele - helle.

Jeg sier minst en fin ting til noen andre i løpet
av dagen.

Lekse:
1. Leselekse: Se egen bok.
2.






