
 

PROGRAM Påskeferien SATURN OG URANUS 

SATURN: 99102132; URANUS: 90087939   
Mail: AKS.lambertseter@osloskolen.no  

 

 Husk å gi beskjed til basen dersom barnet ditt er påmeldt, men likevel ikke kommer.  

 Med mindre andre beskjeder blir gitt følger vi vanlige gå hjem avtaler. 

 Mandag og tirsdag skal Saturn og Uranus være på hver sin egen avdeling(Vi slår oss sammen hvis vi ser behovet for det).  

 Onsdag skal Saturn og Uranus være på URANUS hele dagen. Saturn barna kan henge av seg klær, sekk og skifte til innesko på SATURN 

og så gå opp til URANUS   

VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE  MVH SATURN OG URANUS GJENGEN   

Mandag  Tirsdag  Onsdag  
Eggjakt & Yoga 

 
Håndball & Fotballturnering Påskeverksted 

God påsketradisjon tro leter vi etter påskeegg! 
Yoga med Hanna! 

Påskeverksted med Jay 

Turnering mot andre AKS-er! Vi lager flott påskepynt! 

 
 

             Må ha med: Må ha med: Må ha med: 
To matpakker og uteklær To matpakker og uteklær To matpakker og uteklær 

Kan ha med: Kan ha med: Kan ha med: 

Ha-med-leker 
Vi minner om at det ikke er lov til å bytte kort 

Ha-med-leker 
Vi minner om at det ikke er lov til å bytte kort 

Ha-med-leker 
Vi minner om at det ikke er lov til å bytte kort 

Info: Info: Info: 

Vi skal lete lagvis etter egg som ligger gjemt rundt 
omkring. Eggene kan så byttes mot påskegodt. 
Senere blir det felles Yoga med Hanna ute på 

kunstgressbanen. Vi lager gladiatormasker med 
Jay! 

Vi inviterer andre AKS-er i bydelen for å delta på en felles 
Håndball og fotballturnering og forskjellige 

ballaktiviteter.  VI gleder oss til en fantastisk dag! 

Vi lager påskepynt med barna. 

Oppmøte senest 9.00 Oppmøte senest 9.00 Oppmøte senest 10.00 
 

VIKTIG!!!  BARNA MÅ HA MED HVER DAG: 
Mat og drikke for hele dagen!                                                                                                       

Skiftetøy, regntøy og utetøy skal alltid ligge på plassen! 
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