
 1. TRINN 902 70 186           PROGRAM I VINTERFERIEN 2018 Åpningstidene våre er kl. 07.30 – 17.00. 

  
 

 

I VINTERFERIEN SKAL VI VÆRE SATURN. Vi er tilbake ca 15 hver dag! Viktig å respektere oppmøte tidene, ring og gi beskjed hvis dere skulle komme senere.  

DET ER ØNSKELIG AT ALLE SOM HAR MULIGHET, TØMMER PLASSEN SIN FØR VINTERFERIEN SÅ DET BLIR VASKET!  

Husk: Gi beskjed dersom barnet ditt er meldt på, men ikke kommer!   

 

MANDAG 19.2 TIRSDAG 20.1 ONSDAG 21.02 TORSDAG 22.02 FREDAG 23.02 

SKULLERUD BASEDAG OG LEGO FEST.  KARNEVAL SKOGSTUR BASEDAG 

Vi går til skullerud på aketur 

og tenner bål ☺  
Ta gjerne med pølser eller 
annen mat til bålkos.  
 LURT MED EKSTRA VOTTER.  
 

 

Det blir en basedag med 
mange aktiviteter. Vi skal 

bruke gymsalen og barna som 
har lyst skal en liten tur til 

Deichmanske bibliotek hvor 
det er Legofest i vinterferien  

 

Olè olè, samba’n er løs. Her på 
Lambern’ er det karneval. 

☺ ☺ ☺ 
Vi leker og danser og lager 
masse rabalder i gymsalen. 

 
 
 

 

Vi går på tur til 
Bålplassen(Lysløypa). Vi finner et 

fint sted og utforsker skogen 😊 

 

 

 

Vi avslutter vinterferien med en 
koselig basedag med mange 
aktiviteter. De som har lyst kan 
være med å bake på mat og helse 
rommet.  
I gymsalen blir det YOGA med 
uttøying.  
 

 
 

MÅ HA MED: Mat til to 
måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy: dress/jakke 
boblebukse, lue og votter  

MÅ HA MED: Mat til to 
måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy: dress/jakke 
boblebukse, lue og votter 

MÅ HA MED: Mat til to 
måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy: dress/jakke 
boblebukse, lue og votter 

EKSTRA VOTTER 

MÅ HA MED: Mat til to måltider, 
drikkeflaske, skift, utetøy: 

dress/jakke boblebukse, lue og 
votter 

 

MÅ HA MED: Mat til to måltider, 
drikkeflaske, skift, utetøy: 

dress/jakke boblebukse, lue og 
votter 

 

KAN HA MED:  
varm drikke, pølser, 

grillpinne, vedkubbe. 

KAN HA MED: 
Varm drikke ☺  
Barna kan ta med seg ski(uten 
staver), akebrett hver dag.  

KAN HA MED:  
Utkledningstøy  

Det er ikke lov med våpen 
som: sverd, kniv, pistol og 

lignende. 

KAN HA MED: 
Varm drikke.  
Barna kan ta med seg ski(uten 
staver), akebrett hver dag. 

KAN HA MED:  
Barna kan ta med seg ski(uten 
staver), akebrett hver dag.  

Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: 9.00 Oppmøte senest: 9.00 Oppmøte senest: 09.00 


