
Velkommen til SATURN UKE 42 

     

    

På Saturn (1. trinn) jobber Marthine, Marie, Jay, Helene, Nora, Christina, Olivia 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 
På Saturn 
 

7.30 – 08.30  7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 
 

13.00 
 

13.30 13.30 13.30 13.00 

Opprop klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene 

Mat /sted Kantina klasserom Klasserom Klasserom Kantina 

Meny Blomkålsuppe ☺  Matpakke og 
frukt!  

Matpakke og 
frukt 

Matpakke og 
frukt!  

Nudler med sei 
og grønnsaker ☺  

Aktiviteter Vi leker inne og 
ute.   

Vi leker inne og 
ute.   

Vi leker inne og 
ute.   

Vi leker inne og 
ute.   

Vi leker inne og 
ute.   

Gymsal for de 

som vil 😊  
 
Hobbyhuset for 
de som vil ☺   

Stikkball med 

Olivia 😊  
 
Eventyrstund 

med Nora  😊  

Spillgruppe med 

Marthine 😊 
 

A –klassen går til 
løpebanen.  
B – Klassen går til 
Cuba.  
C – klassen blir 
igjen på 
lekeplassen.  
Se info nede!  

Sjakk for de 
påmeldte! 
Just Dance med 

Jay 😊 
 
Felles aktivitet i 
Gymsal for alle 
trinn!   

Stenger alle må 
være ute! 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

  

  

HEI☺ 
Tusen takk til dere som kom på foreldremøte, vi setter stor pris på innspill fra dere foresatte. Det 
ble skrevet referat og vi legger det ut på nettsidene våre så fort man har renskrevet det. Vi på AKS 
ønsker veldig gjerne at vi skal ha foreldrekontakter, 1 fra hvert trinn. Vi fikk en kandidat fra 1.trinn, 
veldig bra, tusen takk ☺  
  

På torsdager skal vi gå klassevis på forskjellige steder med 2 voksne. Vi har morsomme leker og 
aktiviteter. Vi vil rullere på hvor de forskjellige klassene går, slik at det blir rettferdig ☺ Målet med 
aktiviteten er å styrke samholdet i klassen ☺  

 
Vi øver på å være hyggelig mot alle og inkludere alle i lek.  
 
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺  
 
HILSEN SATURN-GJENGEN 

 

Telefonnummer: Saturn 954 52 448  

Mail Suzana1810@osloskolen.no 


