
PROGRAM for uke 33 URANUS!  

 
 
 

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

 

Hei Uranus foresatte!!! Vi er på det nye AKS rommet fra 7.30 hele neste uke 😊  

Vi har hatt noen henvendelser angående brannsikkerhet på det nye AKS rommet. Rommet er godkjent av brannvesenet og verneombudet på skolen. Vi hadde en øvelse i forrige uke for de barna som var der. Og 
vi kommer til å ha en ny øvelse denne uken og 1 gang til ved skolestart. Øvelsene går på å øve på hvordan vi går ut av det nye AKS rommet ved en eventuell brann/brannøvelse!   

Mandag 20. august er det skolestart! Elevene møter i skolegården til barnetrinnet kl. 9.00. Skoledagen avsluttes kl. 11.35. Aks har morgenåpning på Uranus fra kl. 7.30. Vi overtar barna igjen ved skoleslutt. 

Vi gleder oss til det nye skoleåret og takker alle som har vært på Aks i august, store og små, for en vel gjennomført sommerklubb 😊 

MANDAG 13.8 TIRSDAG 14.8 ONSDAG 15.8 TORSDAG 16.8 FREDAG 17.8 

BASEDAG TUR TIL SKOGEN TUR I NÆROMRÅDE TUR BASEDAG 

 
Vi koser oss på basen med 

forskjellige aktiviteter! 

 

Vi finner oss et område i skogen og koser oss i 

frie omgivelser 😊  

 

 

Vi holder oss i område, kanskje 
vi finner en lekeplass vi ikke har 

sett før? 😊 Vi koser oss, blir 
kjent med hverandre og nyter 
tiden!  
 

Vi skal på (barne)konsert: 
«Rytmer i verdensrommet»                        

 
 
 
 
 
 
 

En stor stjernehimmel og et lite romskip med 
to  

lekne astronauter, er rammen for denne 
rytmiske romreisen. Underveis opplever 

rytmemakerne Baden & Dahlen gleder og 
utfordringer. Det oppstår uenighet i 
cockpiten, de blir utsatt for storm, 

motorstopp og livsfarlige asteroider. I denne 
konserten blir det laget rytmer med 

tastaturer, computere, roboter, oljefat og 
sag. 

 
Vi avslutter Sommerklubben med 

en hyggelig basedag med 
forskjellige aktiviteter! 

 

 

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

skift, utetøy, klær etter vær! 
Solkrem  
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KAN HA MED:  
Ha med leke  
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  KAN HA MED:  
Ha-med-leke 

Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 9.00 Oppmøte senest: 9.00 Oppmøte senest: 10.00 
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