
På Saturn jobber Jay, Oda, Stine, Natalie, Thea, Hege, Jenny, Marcus, Marius. 

Suzana er baseleder for 1. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

UKE 37 

Saturn: 991 02 132 
Suzana1810@osloskolen.no  

         

 

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 
På Månen 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 09.00 7.30 – 09.00 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.00 13.30 14.00 14.00 13.30 

Opprop I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom 

Meny Vi serverer god morgen 
yoghurt med musli.  

Matpakker Matpakker Matpakker Vi serverer brødmat med 
pålegg og grønnsaker 

Aktiviteter Vi leker ute og inne Fotball med Markus Leseklubb med Oda  Tegneklubb med Stine Just Dance med Jay 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG      

HEI 
Vi har hatt noen fine uker på Saturn, barna trives hos oss og begynner å bli trygge på oss voksne. Det er vi kjempe glad for, vi ser at rutiner begynner å sitte og de er gode på å 
leke. Vi er mye ute i nærheten av oss, barna liker spesielt godt  å være i inngjerdingen med sparkesykler og lekeplassen bak cuba   
 
Morgenåpning for 1.trinn er UTE i inngjerdingen ved sykkelstativet. Barna kan legge sekkene sine i gangen. Husk at morgenåpning onsdager og torsdager er 7.30 – 9. 
 
Vi overtar barna i klasserommene på ettermiddagen, tar opprop og gir dagens beskjeder.   
  
Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. HUSK INNESKO!  
  
Vi ønsker at barna skal bli flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt tøy skal henge på plassen. Vi øver på dette når vi overtar fra skolen og når vi 
går inn etter utetiden.  
   
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.  
 

HILSEN SATURN GJENGEN 😊 

 

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

