
På SATURN jobber Jay, Sina, Anders, Rikke, Sofie, Natalie, Stine, Khonaw, Ingvild, Linda.  

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn.                                                        UKE 4 

Saturn: 900 87 939 
suzana1810@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Saturn 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 9 7.30 – 9 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.30 13.30 14.00 14.00 12.00 

Opprop/overtagelse I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserommet Klasserommet Klasserommene Klasserommene Kantina 

Meny Matpakke og frukt Matpakke og frukt Tomatsuppe med fullkorns 
makaroni. 

Matpakke og frukt Wok med nudler, grønnsaker og 
fisk.  

Læringsstøttende  
aktiviteter 

 Hobbyhuset 14 – 16.    Gymsalaktiviteter 14.30 – 16.00 
 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG      

HEI ☺   
 
I løpet av uken sender vi ut påmelding til vinterferien! For å få oversikt ønsker vi at ALLE, også de som skal ha fri, svarer på påmeldingen.  
Påmeldingen er elektronisk og dere får tilsendt linken for å svare via skolesms. Om dere ikke får tilsendt linken må dere registrere riktig mobilnummer, dette gjøres på 
skolekontoret.  
 
Vi minner om at vi følger skolens retningslinjer om smartklokker. Det er ikke lov å bruke smartklokker i AKS tiden, akkurat slik på skolen. De kan ha klokkene med seg, men enten lydløse eller 
flymodus. All kommunikasjon skal VIA Uranus telefonen. Hvis barna skal gå hjem alene, må dere ringe Saturn telefonen først så kan vi minne barna på å ringe dere når de har gått ut fra skolens 
område. Dere skal også ringe oss på Uranus telefonen dersom barna skal gjøre seg klare. Ikke ring smartklokkene! Vi håper alle respekterer disse reglene.  

 
VI MINNER OM AT LAMBERTSETER AKS HAR PLANDAG MANDAG 17. FEBRUAR OG HOLDER DERFOR STENGT! 
 

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

HILSEN SATURN GJENGEN       
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