
PROGRAM for uke 32 URANUS  
 
 
 

Uranus: 902 70 186   Aks-kontor: 99285160 
 Suzana1810@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

 

Hei Uranus foresatte!!! Nå har vi innviet det nye AKS rommet og barna ble veldig glade 😊 Vi fortsetter neste uke med morgenåpning på Månen. Så vil vi 
dele oss og bruke AKS rommet etter behov! Vær oppmerksom på oppmøte tidene, barna kan møte låst dør om de kommer senere enn oppsatt tid.  Husk også 
å gi beskjed til basen dersom barnet ditt er påmeldt, men likevel ikke kommer.            

Til info: I forbindelse med byggearbeidet ved det gamle senteret, vil det bli noe sprengning i perioden 31.7 - september. Sprengningene vil hovedsakelig være 
mellom kl. 11 – 13. 

MANDAG 6.8 TIRSDAG 7.8 ONSDAG 8.8 TORSDAG 9.8 FREDAG 10.8 

BASEDAG TUR TUR TUR BASEDAG 

 
 
 

Vi koser oss på basen med 
forskjellige aktiviteter! 

Vi drar til Nøklevann og bader 😊   

  

Til 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.   

Vi går til Ekeberg og koser oss i de fine 

omgivelsene 😊 

 

 

Vi skal til barnekunstmuseet 😊 Vi får 
omvisning kl 12.30 – 14.00. Vi gleder oss 

😊   

  
 
 

Vi koser oss på basen med forskjellige 
aktiviteter! 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, 

drikkeflaske, skift, utetøy, klær 
etter vær! 
Solkrem  

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy, klær etter vær! 
Solkrem 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, 

skift, utetøy, klær etter vær! 
Solkrem 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, 

skift, utetøy, klær etter vær! 
Solkrem 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy, klær etter vær! 
Solkrem 

KAN HA MED:  
Ha-med-leke  

KAN HA MED:  
Badetøy og håndkle                                                                                                                                                           

KAN HA MED:  
 

KAN HA MED:  
                                                                                                                                                       

KAN HA MED:  
Ha-med-leke                                                                                                                                                    

Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte: 09.00 Oppmøte senest: 09.00 Oppmøte senest: 10.00 
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