
På Månen (3. trinn) jobber, Marcus, Marthine, Iselin, Felix, Markus, Tone og Attila (lærling). Jannicke er baseleder.                   

UKE 48 

Månen 95452448  
jannic0712@osloskolen.no   

    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgenåpning på Månen 
for 3. trinn 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 9 7.30 – 9 7.30 – 8.30 

Skolen s lutter 3.trinn 14 14 13.30 14 13.30 

Opprop 3. trinn Månen I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene I klasserommene 

Mat /s ted Vi  spiser matpakker i  
klasserommene 

Vi  serverer yoghurt med musli i  
klasserommene 

 

Vi  spiser matpakker i  
klasserommene 

Vi  serverer lapskaus  
 

Vi  spiser matpakker i  
klasserommene 

 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Hobbyhus verksted Gymsal-aktivi teter 3B+3C 
Superkokkene for 3A 

Samarbeidskurs Samtalegrupper 
Superkokkene for 3A 

Just dance 
FredagsBINGO 3A 

Stenger a lle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

HEI    
 
NYE smittevernstiltak på Lambertseter Aks 
På Månen er elevene trinnvis ute og «kohortvis» inne!  Når vi er inne på 3. trinn vil elevene bli inndelt i to kohorter pr. uke. I uke 48 er 3A er en kohort og 3B+3C er en kohort. I 
uke 48 vil da 3A være i klasserommet sitt når vi er inne. 3B+3C bruker Aks rommet. Neste uke rullerer vi!  
På morgenåpning vil Månen være på lekeplassen. Dette er fast så lenge vi er i gul sone! Det begynner å bli mørt om morgenen og høstværet er kommet for å bli, vi velger derfor 
å starte dagen inne for så å gå ut ca. 8.15. Vi oppfordrer dere til å bruke morgenåpning kun om dere trenger det.  
Så lenge vi er i gul sone er det heller ikke lov å ha med leker/div. til skolen/AKS.  
Foresatte skal ikke gå inn i skolegangene. Send gjerne en melding/ring avdelingen 5 min før barnet skal hjem så sørger vi for at de gjør seg klare! 
 
I uke 48 har Månen huskene, bordtennisbordene og eventuelle ledige områder (Cuba, grusbanen, løpebanen...) 
Barna spiser i klasserommene sine.  
Etter spising er vi ute i minst 1 time hver dag, viktig at alle har nok tøy, skiftetøy og regntøy på plassen. HUSK INNESKO! 
Ha med dag: Så lenge vi er i GUL sone er det ikke lov å ha med leker/div. på skolen og AKS  
Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på   
 
HILSEN MÅNE-GJENGEN 

mailto:jannic0712@osloskolen.no

