
VELKOMMEN TIL SATURN UKE 2 99102132, suzana1810@osloskolen.no 

       

PALS MÅL:  Vi går inne og bruker innestemme.  

   

Hei og velkommen til SATURN   

 Denne uken er vi tilbake til våre rutiner igjen og da skal vi øve på å gå inne og prate med innestemme. Vi kommer til å fortsette å jobbe med vennskap, hvordan være en 
venn og hvordan inkludere andre i lek.  

 Da skal alle ha fått muligheten til å melde barna på aktiviteter og aktivitetene starter neste uke  Aktivitetslederne gleder seg til oppstart   
 Vi minner om at det er viktig at alle sjekker garderobeplassene til barna jevnlig, sjekke at man har alt man trenger til en aktiv dag. Husk å sende med nok mat i 

matpakkene på matpakkedagene   
 Denne uken kommer vi til å være en del på «lille lekeplassen», det er den siden hvor kunstgressbanen er.  

 Vi minner om at ukeplaner legges ut på nettsidene våre, der kan dere også finne bilder og eventuelt informasjon hvis vi må avlyse kurs.  
 

Hvis dere lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med Suzana(mail:suzana1810@osloskolen.no) eller til aks.lambertseter@osloskolen.no 

 

 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. 
Pålegg: gulost, brunost, makrell i 
tomat/kaviar, fiskekake. Vi serverer 
agurk og paprika ved siden av.  
 
Allergi: Glutenfritt brød. 

 Matpakke og frukt Tomatsuppe med fullkorns makaroni 
 
 
 
Allergi: Glutenfri tomatsuppe med 
glutenfri makaroni.   

Aktiviteter for 
Saturn:  

Vi leker ute og inne.  
 

Vi leker ute og inne.  
 

Vi leker ute og inne.  
 

Vi leker ute og inne.   Vi leker ute og inne.  

Stenger alle må 
være ute! 

16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 


