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           MÅNEDSBREV FOR MARS                   

              AKTIVITETSSKOLEN OPPSAL 1.-2. TRINN 

 

Hei! Her kommer noen tilbakeblikk ifra februar på AKS. 

 

       
 

                                         
 

 

          

Kan man så karse i bomull? 

Og hvor mange dager tar det før karsen spirer? 

Vi har sådd, og undret oss sammen over prosessen. Et 

av barn gikk på rundspørring for å høre med de andre 

barna om hvor mange dager de trodde det kom til å ta 

før det begynte å spire.  

 

To dager tok det 

før karsen spiret. 

Torsdager har vi 

aktiviteten 

 « Forfatterspirer». 

Barna utarbeider 

karakterer, skriver 

små historier og 

lager illustrasjoner. 

 

 I februar har vi 

hatt mange fine 

dager med 

utelek og dans i 

skolegården. 

Denne måneden har vi 

prøvd å bruke ulike 

teknikker med maling, 

som blant annet 

sprayflasker og 

linotrykk. 
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I mars vil vi begynne å så frø for å kunne plante ut i kjøkkenhagen vår nærmere sommeren. 

Vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med hva jord er, jordens oppgaver i forhold til frøene 

og jordas struktur. Vi skal bruke tid på å undre oss over hva plantene trenger for å vokse, og  

hvilke frø som trenger kort tid, og hvilke frø som trenger lengre tid for å spire. 

 

Nå mot sommeren vil vi ha mer fokus på utelek, og flytte noen av aktivitene ut. For eksempel 

maling, spill, tegning osv. Mer organisert utlek vil vi også gjennomføre med fellesleker.  

 

 

 

«Ha med dag» Denne måneden blir det fredag 13. mars. 

 

 

 

NB: Viktig informasjon om årets sommerklubb på AKS. 

 

Aktivitetsskolen holder stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager mandag 10. 

august og tirsdag 11. Personalet på AKS og lærerpersonalet vil da få tid til felles planlegging 

av samarbeidet med å skape en helhetlig dag for barna på Oppsal skole. 

 

I revidert rammeplan for Aktivitetsskolen er det konkludert med at AKS ikke skal tilby 

aktiviteter som krever foreldrebetaling. Vi må derfor endre noen av de tradisjonelle turene. 

Sommerklubbprogram med påmelding blir sendt ut i starten av april. 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i mars fortsette slik som tidligere måneder. Se vedlegg for januar 

månedsbrevet. 

 

 

Menyen for måneden ligger på skolens hjemmesider. Kantina er åpen kl. 1330-1530.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Silje,  Hanan, Anne, Carl, Kevin, Mei, Elin Cecilie, Maria, Silje, Anita, Atefeh og Herma  
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