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 42
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

Blomkålsuppe

Matpakke og frukt

Nudler med sei og grønnsaker

Matpakke og frukt

Aktiviteter

Vi leker inne og ute.

Vi leker inne og ute.
HOBBYHUSET

Vi leker inne og ute.
HOBBYHUSET

Stenger alle må være ute!

17.00

17.00

Vi leker inne og ute.
GYMSAL
BRYTING
17.00

Vi leker inne og ute.
GYMSAL
SJAKK
17.00

FORELDREMØTE KL.18
(KANTINA)

Frist for å melde seg på
cheerleading

Skolen slutter

VIKTIG

4A:
4B:
4C:

17.00

HA – MED – DAG

HEI😊
Påmelding og info om læringsstøttende aktiviteter ble sendt ut som ranselpost fredag 12.10!
FRIST: Onsdag 17.10!!!
Tusen takk til dere som kom på foreldremøte, vi setter stor pris på innspill fra dere foresatte. Det ble skrevet referat og vi legger det ut på nettsidene våre så fort
man har renskrevet det. Vi på AKS ønsker veldig gjerne at vi skal ha foreldrekontakter, 1 fra hvert trinn. Vi fikk en kandidat fra 1 og 2.trinn☺
NY MENY: I uke 42 starter vi med ny meny som vil vare ut november. Det blir blomkålsuppe på tirsdager og nudler med sei og grønnsaker på torsdagene
Akstiviteter: Hobbyhuset er tirsdager og torsdager. Tirsdag er forbeholdt 3. trinn og ev. 4. trinn ved ledig plass. Torsdager er forbeholdt 4. trinn og ev. 3. trinn ved
ledig plass. Gymsalen er på onsdagene og fredagene. På fredagene vil det være forskjellige aktiviteter fra gang til gang og hele Aks blir invitert, (åpent hus stil)
Påmelding sendes ut denne uken for fotballskolen og superkokkene, mer info om læringsstøttende aktiviteter kommer i påmeldingen.
Sjakk starter fredag, og bryting for 4. trinn starter onsdag.
HILSEN SOLA-GJENGEN
Sola: 90087939
jannic0712@osloskolen.no Aks.lambertseter@osloskolen.no
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