
UKE 13 VELKOMMEN TIL SATURN 99102132 

 

Hei  Vi minner om at vi kommer til å gi bort gjenglemte klær UTEN navn til FRETEX siste fredagen(bursdagsfeiring)  Ta en titt i hjørnet vårt. 

Svømming: Barna går ut av vannet 16.00, så går de i dusjen og skal kle på seg. Det tar tid  Vi regner med at de er tilbake på basen ca 16.30. Hvis du ønsker å hente i 

svømmehallen, krysser du ut barnet på basen, tar med sekk og går bort til svømmehallen   

 Fint hvis alle tar med seg akebrett, ski, skøyter hjem, så blir gangen vår enda finere   

 Bursdagsfeiring på fredag med ha med dag og is  Veldig stas.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning 
 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 
 

13.30 
 

13.30 13.30 13.00 13.00 

Opprop Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet  

Mat /sted Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet Kantina 

Meny Matpakke og frukt Matpakke og frukt Brødskiver med pålegg og grønt Matpakke og frukt Grønnsakssuppe  

Foreldrebetalte 
aktiviteter 

 SVØMMING 

15.20 – 16.00 

 SVØMMING 
15.20 – 16.00 

 

Læringsstøttende 
aktiviteter på AKS 
 

Månen har invitert til 
FOTBALLTURNERING kl 15.00 
for alle  Vi hadde 
påmelding i klasserommene 
på fredagen som var   

FOTBALLSKOLEN 

Gruppe 1: 14.30 – 15.20 

Gruppe 2: 15.30 – 16.20  

HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

SUPERKOKKENE 

14.30 – 16.00 

 

HÅNDBALLSKOLEN 

Gruppe 1: 14.00 – 14.45 

Gruppe 2: 14.50 – 15.35 

Gruppe 3: 15.40 – 16.25 

 

MATEMAGIKERNE 

14.30 – 16.00 

 

BOKSNUSERNE 

14.30 – 16.00  

HOBBYHUSET 

(for 2. 3. og 4. trinn) 

Superkokkene på denne torsdagen blir 

flyttet til fredag kun denne uken, p.g.a 

planlagt fravær hos aktivitetsleder. 

Beklager! De som er meldt av p.g.a 

torsdags svømming får bli med på 

fredagen  

SJAKK 

Gruppe 1: 14.15 – 15.00 

Gruppe 2: 15.00 – 15.45 

Gruppe 3: 15.45 – 16.30 

SUPERKOKKENE 

14.30 – 16.00 

HOBBYHUSET(for 1. trinn) 

Husk å ta en titt i monteret som henger i 

Saturn gangen for å se hva vi skal lage på 

Hobbyhuset! 

BURSDAGSFEIRING     

Andre aktiviteter Leksehjelp i skolens regi 
13.30-14.00 

  GGG (gjør gym gøy) 
15 – 16 for de som vil  

 

Ukens PALSmål Vi snakker hyggelig til hverandre 

Frister Tusen takk til alle som leverte påskeferiepåmelding i tide   

Stenger, alle må 
være ute! 

16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 


