
På Månen (3. trinn) jobber, Marcus, Marthine, Iselin, Felix, Besjana, Olivia, Fanny og Attila (lærling). Jannicke er baseleder.                   

UKE 9 

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 slutter 3.trinn 14 14 13.30 14 13.30 

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

Mat /sted Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi serverer ostesmørbrød i 
klasserommene 
 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 

Vi serverer yoghurt med müsli i 
klasserommene  
 

Vi spiser matpakker i 
klasserommene 
BURSDAGSFEIRING MED IS 
 

Læringsstøttende  
aktiviteter 

Gymsal-aktiviteter 3C+3A 
3B har hobby 

Hobbyaktiviteter 
Fekting for de påmeldte 
Kurs 1: 14.30-15.20 
Kurs 2: 15.30-16.20  

Hobbyaktiviteter 
 

 Fredags-disco 
Danseleken/just dance 
Fekting for de påmeldte 
Kurs 3: 14-14.50 

Stenger alle må være ute! 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

HEI    

Håper alle har hatt en fin vinterferie! Vi på Aks har kost oss med mange aktiviteter og turer til nærområdet… og litt lenger😊.  
Torsdagen dro vi til Sørli besøksgård, det ble en kjempefin tur, barna fikk blant annet møte sauer, kaniner og høner! Alle gleder seg  
til neste besøk  
 
Marthine har operert kneet sitt og er derfor sykemeldt in en periode fremover, vi ønsker henne masse god bedring og satser på at                           
hun er raskt tilbake.  I tiden Marthine er borte vil Fanny jobbe litt på Månen. 
  
Fektekurset starter tirsdag/fredag for de påmeldte! (Eget brev med gruppeinndeling sendes de påmeldte) 
 
Vi er i GUL sone! For Månen betyr dette at elevene er trinnvis ute og «kohortvis» inne!  Når vi er inne på 3. trinn vil elevene bli inndelt i to kohorter pr. uke. I uke 8 er 3B en kohort og 3A+3C er en kohort.  
I uke 8 har 3. trinn huskene, samt eventuelle andre ledige områder (Cuba, grusbanen, løpebanen...) 
På morgenåpning vil Månen være på lekeplassen. Dette er fast så lenge vi er i gul sone! Det er fortsatt mørkt om morgenen, 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.  
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! Det er mulighet for foresatte å sjekke plassen til eleven på fredager! 
Husk munnbind og pass på at man holder minst en meter avstand til andre! 
Meny: tirsdag blir det ostesmørbrød og torsdag blir det  yoghurt med müsli. 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! Dette gjelder alt, fra baller til bamser! 

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på   
HILSEN MÅNE-GJENGEN 

mailto:jannic0712@osloskolen.no
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