På Månen (3. trinn) og Sola (4. trinn) jobber Zahra, Marcus, Hanna, Eirik, Magdalena, Besjana og Christoffer.
Jannicke er baseleder for 3. og 4. trinn.
Ukeplan blir lagt ut på nettsidene våre før helgen.
UKE 35
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Morgenåpning
På Månen (Tumlerommet)

Torsdag

Fredag

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

13.30
13.30
13.30

14
14
13.30

14
14
14.15

13.30
13.30
13.30

13.30
13.30
13.45

Opprop
Mat /sted

I Klasserommet
I klasserommet

I Klasserommet
Kantina

I Klasserommet
I Klasserommet

I Klasserommet
Kantina

I Klasserommet
I Klasserommet

Meny

Matpakke og frukt

Tomatsuppe

Matpakke og frukt

Matpakke og frukt

Aktiviteter

Vi leker inne og ute.

Vi leker inne og ute.

Stenger alle må være ute!

17.00

17.00

Vi leker inne og ute.
GYMSALEN
17.00

Stekt ris med egg og
grønnsaker
Vi leker inne og ute.
17.00

17.00

Skolen slutter

4A:
4B:
4C:

VIKTIG

Vi leker inne og ute.

HA – MED – DAG

HEI☺
Første skoleuke er nå over! Det har vært en kjempe fin uke med mye å gjøre, mange å bli kjent med og mye nytt å ta innover seg for både store og små.
Vi gleder oss til resten av året med Måne -barna!
Vi overtar elevene i et klasserom ved skoleslutt. Vi tar et opprop og barna får dagens beskjeder.
Barna spiser aks-mat i kantina, matpakker og frukt på Sola. De voksne serverer frukt på matpakkedagene.
På kantinedagene vil 4. trinn ha spisetid i kantina 1 time. Det vil si at de selv bestemmer når de vil spise innenfor den gitte timen. Vi minner dem på det underveis☺
Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. Dersom barnet ditt mangler noe på plassen, ringer vi hjem!
HUSK INNESKO!
Vi forventer at barna er flinke til å holde garderobeplassen ryddig. Sko skal opp på benken, alt tøy skal henge på plassen.
Faste avtaler: Alle faste avtaler må gjøres på nytt for det nye skoleåret, skriftlig.
Ha med dag: På Sola er det Ha-med-dag på fredager (KUN på fredager)☺ Husk at ha-med-ting er på eget ansvar og skal oppbevares i sekken i skoletiden.
Påmelding til første aktivitetsperiode kommer i løpet av uken!
Husk å krysse ut barnet når dere går. Og ta kontakt hvis det er noe dere lurer på ☺
HILSEN SOLA-GJENGEN
Sola: 90087939
jannic0712@osloskolen.no Aks.lambertseter@osloskolen.no

