HEI ALLE SAMMEN! ☺
Håper alle har hatt en fin høstferie
I løpet av skoleåret 2017-2018 vil Lambertseter Aks holde 4 aktivitetsperioder med læringsstøttende
aktiviteter. Første periode er ferdig i uke 42 og vi starter andre periode i uke 44. Perioden går over 5
uker t.o.m. uke 48.
Vi ønsker at dere foresatte opplever at barnet deres gjør og lærer mye spennende på Lambertseter Aks!
Flott med tilbakemeldinger!
AKS-TIVITETENE:
MATEMAGIKERNE (påmelding): Her får barna mulighet å utforske matematikkens verden på en
annerledes måte. NYTT KURS, NYTT INNHOLD!
BOKSNUSERNE(påmelding): Barna skal få interessante, morsomme og spennende møter med bøker
og skrift. NYTT KURS, NYTT INNHOLD!
HÅNDBALLSKOLEN (påmelding, begrenset plass): Denne perioden starter vi opp med
håndballskolen ☺. I løpet av kurset vil elevene lære å bli kjent med ballen, de vil lære diverse
grunnteknikker, regler, skuddteknikker, forsvar og angrep. Det vil selvfølgelig også bli mye lek og
moro!
SUPERKOKKENE, KUN FOR 3. TRINN (påmelding forbeholdt de som ikke fikk plass på 1.
periode) Barna lærer seg å lage enkle matretter som fremmer gode matvaner og å bruke
kjøkkenredskaper. Vi vil bl.a. lage fruktskål, minipizza og sjokoladekake☺
NYHET!!!KLATREKLUBBEN, KUN FOR 4. TRINN (Kun 10 plasser, påmelding). Sola barna
skal få nå nye høyder☺. Vi har inngått et samarbeid med Oslo klatresenter på Skullerud. 4. trinnselevene for tilbud om klatring onsdager i aktivitetsperioden. Det er kun 10 plasser så førstemann til
mølla prinsippet gjelder. Vi kommer også til å tilby klatring i de neste periodene, sånn at alle Solabarna som ønsker å være med får mulighet. Aks betaler for hele kurset og buss frem og tilbake. Vi
drar fra Aks like etter skoleslutt og er tilbake igjen senest 16.30. Våre forventninger til de som får
plass på kurset: Møter hver gang og er der til kurset er slutt. Hvis det er nødvendig så kan
foresatte ev hente på klatresenteret.
HOBBYHUSET (Barna melder seg på til avdelingen): På HobbyHuset skal vi skape kunst og utforske
kreativiteten til barna.
MUSIKKHJØRNET (Barna melder seg på til avdelingen): På Musikkhjørnet får barna muligheten til
å utforske rytmenes verden med dans, sang, musikk og instrumenter.
SJAKK: De nåværende sjakkgruppene varer frem til uke 47. Nytt sjakkurs kommer i januar.
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

SUPERKOKKENE
HOBBYHUSET 2. trinn

TORSDAG

FREDAG

HOBBYHUSET 4. trinn SUPERKOKKENE
MUSIKKHJØRNET
BOKSNUSERNE
HOBBYHUSET 3. trinn HOBBYHUSET 1. trinn
HÅNDBALLSKOLEN MATEMAGIKERNE
SJAKK
KLATREKLUBBEN
Mer info om aktivitetene våre finner dere på Lambertseter Aktivitetsskole sine nettsider.

AKS.lambertseter@osloskolen.no

PÅMELDING TIL AKS-TIVITETER (Førstemann til mølla!!!)
Frist for påmelding er onsdag 18. oktober!

BARNETS NAVN________________________________________KLASSE__________________

KURS
Uke 44 – 48

SUPERKOKKENE

BOKSNUSERNE

MATEMAGIKERNE

HÅNDBALLSKOLEN

KLATREKLUBBEN

DATO_________________

TIDSPUNKT

Kryss av om barnet ditt
ønsker å delta

For 3. trinn:
Tirsdager Kl. 14.30-16
For 3. trinn:
Torsdager Kl. 14.30-16
For 3. og 4. trinn:
Onsdager Kl. 14.15 -15.00
For 2. trinn:
Onsdager Kl. 15.15 -16.00
For 3. og 4. trinn:
Torsdager Kl. 14.15 -15.00
For 2. trinn:
Torsdager Kl. 15.15 -16.00
For 3. og 4. trinn:
Onsdager Kl. 14.30 – 15.30
For 2. trinn:
Onsdager Kl. 15.30 -16.30
For 4. trinn:
Onsdager 13.30 – 16.30

SIGN._____________________________________________

Fylles ut av Aks:
Mottatt av: ________________________ dato: _________ kl. _________

AKS.lambertseter@osloskolen.no

