
Velkommen til URANUS UKE 38 og 39 

 
     

    

På Uranus (2. trinn) jobber Rikke, Frida, Silje, Catherine, Joachim, Sina, Sofie 

Suzana er baseleder for 1. og 2. trinn. 

Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.  

 Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
 

Morgenåpning 
På Saturn 
 

7.30 – 08.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Skolen slutter 
 

13.30 13.30 13.30 13.30 13.00 

Opprop klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene klasserommene 

Mat /sted Kantina klasserom Klasserom Klasserom Kantina 

Meny Tomatsuppe 
med fullkorns 
makaroni.   

Matpakke og 
frukt!  

Matpakke og 
frukt 

Matpakke og 
frukt!  

Stekt ris med egg 
og grønnsaker 
BURSDAGSFEIRING 
FREDAG 28.9.18! 

Aktiviteter Fønix aktivitet 
14.30 – 15.30 

 Fønix aktivitet 
15.00 – 16.00 

Hobby Huset Fønix aktivitet  
14.30 – 15.30 

Fønix aktivitet 
14.30 – 15.30 

Stenger alle må 
være ute! 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

 

  

  

HEI☺ 
Når leksehjelp starter på SKOLEN, utvider vi tiden i kantina slik at alle kan rekke å spise i kantina!  
 
Fønix gruppene går kjempe bra. Nesten alle har vært igjennom Fønix med forskjellige aktiviteter, 
og vi fortsetter på samme måte videre også. Vi opplever at barna trives der og at nye vennskap kan 
bygges!  
 

Tusen takk til alle som leverte høstferie påmelding innen fristen 😊 Vi ringer dersom vi ikke har 
mottatt påmeldingen! Denne ukeplanen gjelder for uke 38 og 39. Og i uke 39 får de som er 

påmeldt i høstferien program 😊  

Ellers går det veldig fint på Uranus, barna leker godt og er godt i gang med rutinene våre 😊 Vi 
øver på å være hyggelig mot alle og inkludere alle i lek.  
 
Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdager på den siste fredagen i måneden med HA MED DAG, is og film!  
                                Bursdagsfeiring denne måneden er FREDAG 28.9.18!  
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺  
 
HILSEN URANUS-GJENGEN 
 

Telefonnummer: URANUS 902 70 186 

Mail Suzana1810@osloskolen.no 


