
VELKOMMEN TIL SATURN UKE 45 99102132, suzana1810@osloskolen.no 

       

PALS MÅL: Vi fortsetter denne uken å øve på å holde garderobeplassen vår ryddig. Barna har blitt mye flinkere og tusen takk til dere foresatte som også rydder plassene i gangen   

   

Hei og velkommen til SATURN   
Vi minner om at det er KUN siste fredagen i måneden det er HA MED DAG. På HA MED DAGEN er det ikke lov å ha med seg store, batteridrevne eller våpenlignende leker. Alle leker bør være 
navnet og det er på eget ansvar. Det er ikke lov å bytte kort eller gi fra seg leker/kort, barna skal altså komme hjem med lekene de hadde med seg til AKS den fredagen. Barna kan leke med ha 
med lekene sine på morgenen(utenom de lekene som bråker veldig mye). Barna får også lov til å leke med lekene på ettermiddagen etter spising. 

 Nå begynner det å bli kaldere ute, viktig at dere sjekker plassen til barnet hver dag, slik at det ligger nok klær til å være ute mye. Husk å navne klærne, da er det større sjanse for at 
de finner veien tilbake   

 Vi har fått en lærling fra Holtet Videregående skole som skal utdanne seg til barne og ungdomsarbeider. Hun heter Anam og skal være her på fredager!  
SISTE FREDAG I HVER MÅNED GIR VI BORT GJENGLEMTE KLÆR SOM IKKE ER NAVNET BORT TIL FRETEX! 

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.  Grønnsakssuppe med knekkebrød 
ved siden av   
 
 

Aktiviteter for 
Saturn:  

Vi leker ute og inne.  
Språkleker ute med Besijana for 
de som vil   

Vi leker ute og inne.  
Tegnekurs med Eilif for de som  
vil   

Vi leker ute og inne.   
Forming med Raheela for de som vil   

 

GGG 
(Gjør Gym Gøy) 
Tidspunkt: 15-16 
Diverse ball og andre aks-tiviteter 
i gymsalen 
Ingen påmelding 

Vi leker ute og inne   
 

Stenger alle må 
være ute! 

16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 


