
På Uranus jobber Marthine, Emil, Olivia, Silje, Christina, Jawad, Linda 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn.                                                        UKE 34 

Uranus: 954 52 448 
suzana1810@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Månen 
for 2. og 4. trinn.  

7.30 – 9 7.30 – 8.30 7.30 – 9 7.30 – 9 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 12.15 14.00 13.30 14.00 13 

Opprop/overtagelse I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /sted Klasseromme Kantina Klasserommene Kantina  Klasserommene 

Meny Matpakke og frukt Tomatsuppe med makaroni  Matpakke og frukt Stekt ris med grønnsaker  Matpakke og frukt 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Vi begynner første aktivitetsperiode etter høstferien, dette så elevene får tid til å komme seg inn i nye rutiner, bli kjent med nye fjes og nye steder. Vi kommer til å starte med 

gymsalaktiviteter, hobbyhuset o.l. fortløpende. Hvilke dager dette blir kommer vi tilbake til😊 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

VIKTIG      

HEI OG VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR☺  Håper alle har hatt en fantastisk sommer! (beklager for veldig sen ukeplan)!!! 
NYTT FRA I ÅR: Vi har morgenåpning for 2 og 4.trinn sammen på Månen(tumlerommet). Husk at morgenåpning onsdager og torsdager er 7.30 – 9. 
Barna spiser aks-mat i kantina, matpakker og frukt spiser vi i klasserommene. De voksne serverer frukt på matpakkedagene.  
På kantinedagene vil 2. trinn ha spisetid i en time, timen starter ved skoleslutt. Det vil si at de selv bestemmer når de vil spise innenfor den gitte timen. Vi minner dem på det 
underveis og har krysselister i kantina for å sikre at alle er innom og spiser i løpet av den timen☺   
Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. HUSK INNESKO! 
Vi ønsker at barna skal bli flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt tøy skal henge på plassen. Fint om dere foresatte kommer innom jevnlig og 
sjekker plassene. 
Faste avtaler: Alle faste avtaler må gjøres på nytt for det nye skoleåret, skriftlig. Alle har også fått nytt erklæringsskjema (i ranselpost) som må fylles ut og leveres til basen!  
Ha med dag: Vi fortsetter med å ha Ha med dag den SISTE fredagen i måneden☺  Husk at ha-med-ting er på eget ansvar og skal oppbevares i sekken i skoletiden. 
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺  

HILSEN URANUS GJENGEN 😊  
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