Oslo kommune
Utdanningsetaten
Løren skole
Uke 31, 32 og 33 på Løren AKS – august 2016
Sommerferien nærmer seg men vi ønsker oss også en oversikt over hvor mange barn
som kommer til å benytte tilbudet på Aktivitetsskolen i uke 31, 32 og 33. Påmeldingen er
ikke bindende, men er med på å gi oss en oversikt over hvor mange som skal begynne fra
1.august. Hold oss ellers løpende oppdatert om endring i planer.
Fra 1.august kommer vi til å ha fokus på uteaktiviteter og tur (vi skal være mye ute og skal
gå på tur noen ganger i uka) - vi skal være ute av huset mellom ca. klokka 10.30 og 15.00
på tur dager. Vi skal snakke og skrive om sommerferien, skal spille ulike spill og leke ute.
Husk to matpakker alle dager.
Det er viktig at barna har klær som passer til aktivitetene, solkrem, matpakke pluss drikke
alle dager.
Uke 31 (mandag
01.08 – fredag
05.08)
Uke 32 (mandag
08.08 – fredag
12.08)
OBS! Husk grillmat
på torsdag.
Uke 32 (mandag
15.08 – fredag
19.08)

Vi skal bli kjent med den nye basen i bygg D (gjemsel i 1. og 2.
etasje og i kjelleren). Vi skal snakke og skrive om sommerferien.
Vi skal spille brettspill, Kapla, Lego, skal male, skal leke ute.
Vi er på tur til Lørenparken på tirsdag, 2.august og til
Hovedøya på onsdag, 3.august.
Denne uke skal vi ha tur til Ekebergparken på tirsdag, 9.august
og til Tonsenhagen på torsdag, 11.august – det er lov å ha med
grillmat på torsdag.
Inne skal vi spille ulike spill, også skal vi tegne og male bilder
inspirert av det vi skal se på turene.
Vi er på tur i nærområde denne uke – vi skal til Bjerkebanen på
tirsdag, 16.august og til Eplehage på torsdag, 18.august.
Inne og ute skal vi spille ulike spill. På fredag, 19.august, er det
bakedag.

PÅMELDINGEN SKJER PÅ SKOLENS NETTSIDE
Med vennlig hilsen
Løren AKS
Base 2

Utdanningsetaten
Løren skole

Besøksadresse:
Økern Torgvei 4
0580 OSLO
Postadresse:
Pb 622 Løren, 0507 OSLO

Telefon: 23 37 21 10

Org.nr: 912033333

loren@ude.oslo.kommune.no
www.loren.gs.oslo.no

