Uke 32

Hva skjer

Husk

Mandag, 03.08.

Tar imot de nye barna som starter. (eget
program).
2, 3 og 4 klasse er på tur til Skulpturparken på
Ekeberg eller Ekebergsletta. Kanskje vi klarer
begge deler? Vi har med oss skrittellere, lager
diagramoversikt, fører logg i etterkant.
1 kl. (eget program).
2 klasse er på Aktivitetsskolen. Baking, gymsal,
formingsaktiviteter og gøy med sparkesykler på
GSF. Aks har sparkesykler, men barna kan ha
med egen hvis de ønsker det.
3 klasse Besøker Deichman Bjørvika

2 matpakke og drikke.
Klær etter været
AKS serverer frukt etter turen
Oppmøte for alle 09:00

Tirsdag,
04.08.

1 - 4 kl - En matpakke og
drikke. Aks serverer et måltid
Oppmøte for alle 09:00

https://deichman.no/bibliotekene/bj%C3%B8rvika

Onsdag, 05.08.

4 klasse Besøker Teknisk museum og prøver ut
de nyeste utstillinger på museet, med
forskjellige temaer.
1 kl. (eget program).
2 kl. Besøker Deichman Bjørvika
https://deichman.no/bibliotekene/bj%C3%B8rvika

Torsdag, 06.08.

Fredag, 07.08.

3 kl. er på tur i nærmiljøet, Klosterenga eller
Kaffe utsikten på Ekeberg ved Maritim skolen.
4 kl. Er på tur til Kværnerparken. Vi utforsker
parken og elva helt frem til Brynseng. Ta med
naturbøker, observerer naturen og ta bilder.
1 kl. (eget program).
2 klasse spiller golf, Grünerløkka minigolf
3 klasse besøker Oslo Friluftshuset
https://friluftshuset.dntoslo.no/buldring/
4 klasse Fritt valg av lek og aktiviteter. Alt fra
gymsal, uteaktiviteter, baking og besøk av
Skateparken. Skolehagen. Vi forbereder utstyr
og rekvisita som vi trenger til OL i Ruinparken
(uke 33).
1 kl. (eget program).
2 klasse besøker Klosterenga
3 klasse kan velge mellom å
være på AKS, står for
matforberedelser "PIZZA" med
selvproduserte grønnsaker til å lage maten,
forbereder det som trengs til Sommer-OL,
jobber vi i skolehagen/grønnsakhagen vår
4 klasse besøker Oslo Friluftshuset, se:
https://friluftshuset.dntoslo.no/buldring/
Alle spiser pizza!
Film og popkorn for alle fra kl 15:00

- 2 klasse-1 matpakker og
drikkeflaske
- 3 &4 klasse – 2 matpakker
- Skift, håndkle
- Solkrem etter eget ønske
Oppmøte for alle 09:00

Oppmøte for alle 09:00
1 matpakke og drikke

- 1 matpakker, godt med
drikke og klær etter været.
Oppmøtefor alle 09:00

Uke 33
Mandag, 10.08

Tirsdag, 11.08.

Onsdag, 12.08.

Hva skjer
Tur til Sand-gård for alle 1-4 klasse
OPPMØTE KL 09:00. Vi drar 09:30. INGEN VOKSNE PÅ
AKTIVITETSSKOLEN ETTER DETTE TIDSPUNKT!
Her besøker vi mange forskjellige dyrearter. Vi benytter
lekeapparatene. Vi får servert grillmat, ferskbakte
boller og saft.
Mer info: http://www.sand-gard.no
Vi er tilbake mellom kl. 15:30 / 17:00, alt
avhengig av trafikken denne dagen.
Gi oss beskjed hvis barnet ditt kan bli reisesyk, "tåler litte"
NB! Det er ikke tillatt å spise på bussen derfor anbefaler vi at
barna spiser frokost før de kommer på aks. Ved ankomst spiser
vi matpakker!
Alle 1-4 klasse er med
Sommer OL i Ruinparken
Sommer OL er en gammel tradisjon på Gamlebyen aks. Vi legger opp
til 5 forskjellige øvelser. Barna går rundt og prøver øvelsene.
Dette er frivillig når det gjelder deltagelse og hvilke øvelser barna vil
prøve.

Husk
. 1 matpakke og
drikke.
Hvis ønskelig send
2 matpakker.
Viktig at alle har
vannflaske.
Reisesyketabletter
(hvis det er behov)
Klær etter været
Oppmøtefor alle
09:00

Vi er på skolen / Parken / tur i nærmiljøet/
Sommerklubbavslutning
Formingsaktiviteter, gymsal, utelek og besøk i
skolehagen. Barn og voksne på aks står fritt om å
finne ut sammen dagens innhold.
Fra kl 12:00 blir det grilling, saft og is. Diplom og medaljeutdeling i
forbindelse med gårsdagens Sommer OL. Vi rydder og gjør
basene/klasserommene klare til første skoledag!
Hvis det er varme temperaturer ute, bader vi!

. 1 matpakke og
drikke
. Oppmøtefor alle
09:00
. AKS serverer et
måltid

. 1 matpakke og
drikke
. Oppmøtefor alle
09:00
. AKS serverer et
måltid

13. og 14. august er AKS stengt i forbindelse med planleggingsdager

