
 

Uranus: 991 02 132 
Mail:  

Suzana1810@osloskolen.no 
AKS.lambertseter@osloskolen.no  

 

Program for URANUS uke 26: 

VI ER I TEATERSALEN sammen med SATURN 😊  

Mandag 25/6 Tirsdag 26/6 Onsdag 27/6 Torsdag 28/6 Fredag 29/6 
TUR TIL MARITIMT 

MUSEUM 
BADETUR TIL 
NØKLEVANN 

3. og 4. trinn: 
Aks-tivitetsdag 

BADETUR TIL 
HOVEDØYA 

3. og 4. trinn: 
Basedag 

Vi gleder oss til å besøke 
det maritime museum 

😊  

Vi satser på at 
værgudene er med oss 

og drar på en solfylt 
badetur til 

Nøklevann!:) 

Vi har invitert noen av 
våre naboAks på 

aktivitetsdag. 

Vi satser(igjen) på at 
værgudene er med oss 

og drar på en solfylt 
badetur til Hovedøya!:) 

Det er siste dag før 
sommerferien starter! 

Vi håper været er med 
oss, så vi får tatt en 
VANNKRIG for de som 
vil.  

 
 

Må ha med: Må ha med: Må ha med: Må ha med: Må ha med: 

Solkrem, badetøy, 
håndkle 

 Klær man kan være 
aktive i 

Solkrem, badetøy, 
håndkle 

 

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

Noe godt i drikkeflasken 
og noe kos i matboksen 

Uteleker, strandleker, 
egen redningsvest. 

Noe godt i 
drikkeflasken og noe 

kos i matboksen. 

Noe godt i 
drikkeflasken og noe 

kos i matboksen 

Uteleker, strandleker, 
egen redningsvest. 

Noe godt i drikkeflasken 
og noe kos i matboksen 

«Ha med leke» 
Vannpistol/flaske, 

håndkle.  

Info: Info: Info: Info: Info: 

. Når vi drar på badetur 
har vi alltid med oss en 
voksen med godkjent 

livredningskurs. 
For sikkerhets skyld MÅ 
ALLE som bader ha på 
seg redningsvest. Aks 
har redningsvester til 

utlån 

Det vil bli aktiviteter 
som kanonball, 

stikkball, fotball, kubb, 
døball og mye mer. 

Når vi drar på badetur 
har vi alltid med oss en 
voksen med godkjent 

livredningskurs. 
For sikkerhets skyld MÅ 
ALLE som bader ha på 

seg redningsvest. Aks har 
redningsvester til utlån. 

Siste frist for å tømme 
plassen! 

Gjenglemt tøy leveres 
til Fretex kl.16.30! 

Oppmøte senest 9.00 Oppmøte senest 9.00 Oppmøte senest 10.00 Oppmøte senest 9.00 Oppmøte senest 10.00 
HVIS DERE KOMMER SENERE ENN OPPMØTETIDENE RISIKERER DERE Å MØTE LÅST DØR! 

VI ER TILBAKE FRA TURER CA KL. 15 
1. AUGUST STARTER AKS IGJEN ETTER SOMMERFERIEN. DENNE DAGEN BLIR EN BASEDAG! PROGRAM FOR 

AUGUST BLIR DELT UT OG LAGT UT PÅ NETTET  

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

Har barnet ditt faste gå hjem avtaler, ta kontakt med avdelingen hvis det er noen 

forandringer. Uten annen beskjed vil vi sende barnet hjem til de avtalte tidene. 

GOD SOMMER FRA URANUS-GJENGEN☺ 

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

Solkrem, badetøy, skiftetøy og regntøy skal alltid ligge på plassen! 
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