
Velkommen til Saturn UKE 44 

     

    

På Saturn (1. trinn) jobber Rikke, Marthine, Jay, Ken Robin, Kari, Christina 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 7.30 – 17.00 
  

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 Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet Klasserommet 

Mat /sted Klasserommet Kantina Klasserommet Klasserommet Kantina 

Meny Matpakke og 
frukt.  

Tuans hjemmelaget 
blomkålsuppe ☺ Vi 
serverer knekkebrød 
ved siden av. 

Matpakke og frukt.  Matpakke og frukt.  Hjemmelaget Bali 
kyllinggryte med ris 
☺ 

Aktiviteter Vi leker ute og 
inne ☺  

Vi leker inne og ute.  
Ekstra Halloween 
hobby hus ☺  

Fotball med 
Christina ☺  
Vi leker inne og ute.  

Dans med Jay ☺ 
Leker inne og ute 

Hobbyhuset med 
Tone 14 – 16 ☺   
Sjakk for de 
påmeldte KL 14.30 – 
15.15 

 
Info 

 Halloween fest på 
AKS ☺ Valgfritt å kle 
seg ut ☺  

FORELDREKAFFE I 
KANTINA 15.15 – 
16.45 

 Sjakk kurset er t.o.m 
uke 47.  

Stenger alle 
må være ute! 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

 

 

HEI☺ 
Foreldrekaffe: Velkommen til foreldrekaffe i kantina kl 15.15 – 16.45 ☺ kom når det passer og bli så lenge 
man vil ☺ Vi legger fram litt spill og tegnesaker som barna kan holde på med mens de voksne skravler ☺  
Halloween: AKS arrangerer en liten fest i gymsalen 14.30 – 16.00. Valgfritt å kle seg ut, men la våpen ligge 
hjemme ☺  

• Vi har en god barnegruppe som leker godt sammen ☺ Vi jobber mye på hvordan man spør om å få 
bli med på lek og at man sier ifra til voksne dersom man selv trenger hjelpe eller man ser at andre 
trenger hjelp.  

• Vi minner om at AKS stenger KL 17.00. Det betyr at alle barn og foresatte skal være ute av «huset» 
KL 17.00.  

Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺  
HILSEN Saturn-GJENGEN 

Telefonnummer: Saturn 902 70 186, AKS telefon 99285160.  
Suzana sin mail: suzana1810@osloskolen.no 


