
På SATURN jobber Jay, Sina, Anders, Rikke, Sofie, Natalie, Stine, Khonaw, Ingvild 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn.                                                        UKE 39 

Saturn: 900 87 939 
suzana1810@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Saturn 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 9 7.30 – 9 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.30 13.30 14.00 14.00 13 

Opprop/overtagelse I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserommet Klasserommet Kantina Klasserommene Kantina 

Meny Matpakke og frukt Matpakke og frukt Tomatsuppe med 
fullkornsmakaroni.  

Matpakke og frukt Stekt ris med grønnsaker 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Denne uken så er vi mye inne og ute, har forskjellige voksenstyrte aktiviteter og blir vant til å være 1.klassinger, dette så elevene får tid til å komme seg inn i nye rutiner, bli kjent med nye 

fjes og nye steder. Vi kommer til å starte med gymsalaktiviteter, hobbyhuset o.l. fortløpende. Hvilke dager dette blir kommer vi tilbake til😊 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG     BURSDAGS FEIRING MED HA MED 

DAG OG IS 😊  

Hei,  
Denne uken har vi øvd ekstra mye på å gå inne, snakke med innestemmer, si ifra til en voksen hvis det er noe. Vi kommer neste uke til å dele oss litt opp i mindre grupper og aktiviteter, slik at 
barna blir enda bedre kjent med hverandre på tvers av klassene. Vi har vært heldig med været og fått vært mye ute, vi var blant annet på løpebanen i forrige uke der vi hadde forskjellige 

aktiviteter med færre barn om gangen. Det var gøy og vi gjør mer av det i neste uke 😊  
 
Etter noen runder med å prøve ut morgenåpning rutiner, har vi nå landet på noe vi håper blir fast! Mandag, tirsdag og fredag begynner barna klokken 8.30. Da er vi inne helt til det ringer og 
barna setter seg på plassene i gangen når det ringer inn og lærere overtar. Med andre ord, de stiller ikke opp ute på mandag, tirsdag, fredag. Onsdag og torsdag begynner barna på skolen KL 

09.00 og da har vi ryddetid 8.15 og alle går ut og leker. Når det ringer inn stiller barna opp ute i rekker. Vi har sett at dette fungerer best for barnegruppen 😊 
 Hvis man skal spise frokost så er det lurt å være på AKS før 8.15, så rekker de å spise opp før skolestart.  
 
Vi ønsker at barna skal bli flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt tøy skal henge på plassen. Fint om dere foresatte kommer innom jevnlig og  
sjekker plassene. 
 
Bursdagsfeiring: Vi har «Ha med dag» den SISTE fredagen i måneden for å feire alle barna som har hatt bursdagen den måneden. Barna får også is den dagen☺  
 Husk at ha-med-ting er på eget ansvar og skal oppbevares i sekken i skoletiden.  
 
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺  

HILSEN SATURN GJENGEN 😊  
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