
På Saturn jobber Jay, Oda, Stine, Natalie, Thea, Hege, Marius, Emil, Tone   

Suzana er baseleder for 1. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

UKE 3 

Saturn: 991 02 132 
Suzana1810@osloskolen.no  

         

 

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning  7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 09.00 7.30 – 09.00 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 13.00 13.30 14.00 14.00 13.30 

Opprop I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom Klasserom 

Meny Ostesmørbrød    Matpakker Matpakker Matpakker Yoghurt   

Aktiviteter  Vi leker inne og ute   
Ukens hobbyprosjekt klassevis.  

Gymsalen for B klassen   
Superkokker for A klassen   
 

Vi leker inne og ute   
Ukens hobbyprosjekt klassevis. 

Ukens hobbyprosjekt klassevis. 
Superkokker for A klassen, de 
som ikke fikk plass på tirsdag!  

Vi leker inne og ute   
Ukens hobbyprosjekt klassevis. 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Hei   Forrige uke har vi akt mye, barna har storkost seg ute i det kalde vinterværet  C klassen har AKS rommet denne uken   

I uke 3 skal vi ha superkokkene for 1.trinn, endelig  Dette er et kurs hvor barna skal lære mer om hygiene, lage enkle matretter og lære om hva som er bra mat for kropp og sjel. 

Kurset vil gå over flere uker, klassevis, ingen påmelding trengs. I uke 3 er det de barna som vil fra A klassen som får begynne, torsdag i uke 3 kan de barna fra A klassen som ikke 

fikk plass på tirsdagen være med. Dette gjør at alle fra A som vil får deltatt i uke 3. Så fortsetter vi på den måten videre med de andre klassene også. Vi gleder oss   

Vi fortsetter med å starte morgenåpning inne på AKS rommet, så går vi ut ved det inngjerdete området. De dagene barna begynner 8.30 går vi rett ut og stiller opp, da det er mørkt 

ute. De dagene barna begynner 9.00 går vi ut ca. 8.30! 

Vi minner om at barna ikke får ha med seg leker hjemmifra p.g.a smittevern. Det er veldig få som har med seg innesko tilbake fra juleferie, det er viktig med innesko!  

Vi åpner opp i gul sone igjen, dette betyr at Saturn er trinnvis ute og klassevis inne. Det er fortsatt ikke lov for foresatte å gå inn i gangen ved levering og henting. Vi håper at alle 

kan respektere dette, vi har en lang og trang gang. Ved henting kan dere ringe/sende SMS til Saturn tlf før dere kommer slik at barna kan få litt tid på seg til å avslutte leken og 

begynt å pakke sekken og gå ut for å møte dere. På fredager kan foresatte med munnbind gå inn i gangen for å få oversikt over hva barnet mangler, ta med seg eventuelt våte klær.  

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på  

mailto:Suzana1810@osloskolen.no

