
PROGRAM for uke 33 MÅNEN OG SOLA!  
 
 
 

Månen: 99102132 Sola: 90270186   Aks-kontor: 99285160 
jannic0712@osloskolen.no   Aks.lambertseter@osloskolen.no 

 

Hei Månen og Sola foresatte!!! 
 
Mandag 12. august har Aks felles plandag med skolen og holder derfor stengt. 
Vær oppmerksom på oppmøte tidene, barna kan møte låst dør om de kommer senere enn oppsatt tid. Husk også å gi beskjed til basen dersom barnet ditt er påmeldt, men likevel ikke kommer 
Mandag 19. august er det skolestart! Elevene møter i skolegården til barnetrinnet kl. 9.00. Skoledagen avsluttes kl. 11.35. Aks har morgenåpning fra kl. 7.30 på Sola for 3. trinn og på Månen for 4. trinn. Vi overtar 
barna igjen ved skoleslutt.  

Vi gleder oss til det nye skoleåret og takker alle som har vært på Aks i august, store og små, for en vel gjennomført sommerklubb 😊 

MANDAG 12.8 TIRSDAG 13.8 ONSDAG 14.8 TORSDAG 15.8 FREDAG 16.8 

STENGT TUR BASEDAG TUR BASEDAG 

Aks har felles plandag 
med skolen 

Tur for 3. trinn: Vi drar til Teknisk Museum 

 
 

Tur for 4. trinn: Vi drar til Oslo Reptilpark 

 

 
Vi koser oss på basen med forskjellige 

aktiviteter! 
 

 

Vi skal på (barne)konsert: 
«Nina og sommerfuglfiskene»                        

 
Nina er Nina. Hun spiller gitar og synger, og det 

er hun som skriver sangene til bandet. 
Sommerfuglfiskene er Ivar og Dan. De spiller 

trommer og bass. Sommerfuglfisker kan være 
like fargerike og ulike som sommerfugler. Slik er 

det også med dette bandet som blander sammen 
musikk og taktarter fra land som USA, Kuba, 

Kongo og Norge. 

 
Vi avslutter Sommerklubben med en 

hyggelig basedag med forskjellige 
aktiviteter! 

 

 

 MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, skift, 

utetøy, klær etter vær! 
VIKTIG!!! 

Av erfaring rekker vi ikke å være tilbake fra 
Teknisk Museum til kl. 15.  

Vi er tilbake på Aks ca.  
kl. 15.30 – 16.00 

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! 
VIKTIG!!! 

Forestillingen er i Torshovparken og begynner 
kl.14  

Vi er tilbake på Aks ca.  
kl.16.00 

MÅ HA MED: 
Nok mat til to måltider, drikkeflaske, 

skift, utetøy, klær etter vær! 
Solkrem 

 KAN HA MED:  
 

KAN HA MED:  
Ha-med-leke 

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

  KAN HA MED:  
Ha-med-leke 

 Oppmøte senest: 9.00 Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 10.00 Oppmøte senest: 10.00 
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