PROGRAM for uke 31 MÅNEN

OG SOLA!

ONSDAG 01.08
BASEDAG/TJUVHOLMEN

TORSDAG 02.08
NORWAY CUP

FREDAG 03.08
BASEDAG

Barnekunstmuseet POP UP galleri på
Tjuvholmen

Vi drar en tur til Ekeberg for å se på
Norway cup …

Vi avslutter uken med en koselig
basedag!
Vi leker inne og ute. Kanskje vi
setter i gang noen hobbyaktiviteter,
har disko eller gjør noe annet
hyggelig!

I samarbeid med den Indonesiske Ambassaden i
Oslo, inviterer Barnekunstmuseet til 2 unike
danseshow og workshops med tradisjonelle
indonesiske dansere fra Boyolali, sentral-Java.
Dansernes nydelige, fargerike kostymer og
velkoreograferte dans fenger både voksne og
barn i alle aldre. Gå ikke glipp av det unike showet
danserne er kun i Oslo 2 dager i forbindelse med
sin verdensturné!

…og for å leke litt i de fine
omgivelsene

Barna får lov til å bestemme om de vil være med
på en liten tur til Tjuvholmen for å se på
danseshowet, eller om de vil være igjen og leke
på basen.
OBS!!! Danseshowet starter kl. 13.30 så det kan
hende vi er tilbake på Aks noe senere enn kl. 15!

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 (ikke på tur)
Oppmøte senest: 10.00

KAN HA MED:
Ha-med-leke (ikke på tur)
Oppmøte senest: 09.00

MÅ HA MED:
Nok mat til to måltider,
drikkeflaske, skift, utetøy, klær
etter vær!
Solkrem
KAN HA MED:
Ha-med-leke
Oppmøte: 10.00

Hei Månen og Sola foresatte!!! Håper alle har hatt en fantastisk ferie!!!
Da er tiden kommet for ett nytt AKS-ÅR og vi gleder oss til mye moro sammen med barna deres😊
Program for uke 32 legges ut på Aks sine nettsider fredag.
Husk å gi beskjed til basen dersom barnet ditt er påmeldt, men likevel ikke kommer.
Vær oppmerksom på oppmøte tidene, barna kan møte låst dør om de kommer senere enn oppsatt tid.
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.
MVH
SOLA – OG MÅNEGJENGEN😊

Månen: 99102132 Sola: 90087939 Aks-kontor: 99285160
jannic0712@osloskolen.no Aks.lambertseter@osloskolen.no

