Velkommen til Sola UKE 9
På Sola (4. trinn) jobber Zahra, Magdalena, Hege og Eirik.
Jannicke er baseleder for 3. og 4. trinn.
Morgenåpning
På Månen
Skolen slutter
Opprop
Mat /sted
NY MENY

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

7.30 – 8.30

13.30
I Klasserommet
Kantina
Tomatsuppe med
fullkornmakaroni

14.00
I Klasserommet
I Klasserommet
Matpakke og
frukt
TJOMMI

13.30
I Klasserommet
I Klasserommet
Matpakke og frukt

13.30
I Klasserommet
Kantina
Fiskeburger 😊

13.30
I Klasserommet
I Klasserommet
Matpakke og frukt

GYMSALEN
KLATREKLUBBEN

HOBBYHUSET
BOKSNUSERNE
MATEMAGIKERNE

HÅNDBALLSKOLEN
SJAKK

17.00

17.00

17.00

17.00

LÆRINGSSTØTTENDE
AKTIVITETER
Foreldrebetalte
aktiviteter
Stenger alle må være
ute!
VIKTIG

17.00

Ha- med- dag
BURSDAGSFEIRING OG IS

HEI SOLA-FORELDRE☺
Håper alle har hatt en kjempe fin vinterferie!
Vi på Aks har kost oss med Lego fest på biblioteket, vi har bakt muffins og kost oss med film på Ibsen.
Tirsdag dro vi til byen for å spille bowling. Tradisjonen tro ble det fest og karneval i gymsalen på onsdag!
Det var kjempe gøy og alle var med og bidro til en super fest! Store og små 😊. Torsdag ble det tur til
Skullerud med grilling på bål, aking og ski gåing. Vi avsluttet vinterferien med en rolig basedag med mange
morsomme aktiviteter. Blant annet hadde Hanna Yoga med uttøying og vi ble invitert til den nye
skøytebanen på sentertaket!
Lambertseter har fått sin egen miljøvennlige kunstisbane på taket av parkeringshuset, P6, på Lambertseter
Senter hvor store og små inviteres til å gå på skøyter. Kunstisbanen holder åpent i senterets åpningstider
fra man- fre kl. 10-21 (lør kl. 09-19). Tilbudet er selvfølgelig helt gratis. Bruk av skøytebanen skjer på
eget ansvar og det er påbudt med hjelm og godt humør. Husk at det ikke er tillatt med sko, puck eller
kølle på banen. Skøytebanen er av kunstis og det er derfor ønskelig at det kun brukes skøyter uten pigger
(hockey- eller bandyskøyter).

HILSEN AKS-GJENGEN☺

Sola 95452448 Aks-kontor: 99285160
jannic0712@osloskolen.no Aks.lambertseter@osloskolen.no

