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                MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER                            

                                   AKTIVITETSSKOLEN OPPSAL 3.-4. TRINN 
 

 

Julemarked: Årets julemarked arrangeres i H-huset tirsdag 11.desember kl. 1430-1630. 

Egen invitasjon blir sendt ut senere. Hold av dagen. 

 

Prosjekt lesing og regning:  
Denne måneden blir det avis/tegneserielaging på mandager og mattebingo på torsdager.  

4.trinn får tilbud om kodekurs tirsdager eller onsdager 1500-1630, med oppstart i uke 46.  

Dere må selv melde på barna i portalen. Frist for påmelding er 4. november.   

 

Barna har blitt flinke til å passe på tiden, og til å krysse seg ut når de skal hjem. 4A vant 

«kryssekonkuransen» og premien blir film og litt godt å spise fredag 2.november. 

Vi fortsetter å øve på klokka og har en ny konkurranse i november. 

 

Alka Bhatnagar har jobbet på AKS siden 1997,  
og har ansvar for at barna bruker sine kreative  
evner hver uke. Hun har bachelor of Arts fra India,  
og elsker å utvikle nye ting barna kan være med  
på å lage. På julemarkedet i desember vil dere 
 finne noe av dette.    
 

AKTIVITETER: 
Vi forbereder oss til julemarkedet og har baking eller verksted mandager, onsdager og 

fredager. I tillegg blir det dansegrupper på fredager. Alle som ønsker kan delta. 

Baking vil gå på omgang i klassene. Vi spør ved overtagelse etter skolen hvem som vil være med.. 

 

Det er fortsatt noen ledige plasser på Judo og Innebandy. 

 

Aktivitetsplan november: 

      Mandag        Tirsdag      Onsdag     Torsdag     Fredag 

Kl. 1415-1515 
Gymsal 

Kl. 1330-1415 
Leksetid 

Kl. 1330-1415  
    Leksetid 

Kl. 1430-1700 
Skolekor 

Kl. 1430-1530 
Dans 

Kl. 1430-1530 
Lek og lær 

Kl. 1400-1500 
Sjakk 

KL.1400-1500       
Gymsal 

Kl. 1430-1600 
Lek og lær 

Kl. 1415-1545 
Svømming 

Kl. 1430-1600 
Julemarked 

Kl. 1530-1630 
Judo 

KL. 1400-1600      
Julemarked 

Kl. 1515-1600 
Gymsal 

Kl. 1430-1600 
  Julemarked 

 KL. 1500-1630 
KODEKURS 

KL. 1500-1630 
KODEKURS 

Kl. 1600-1700 
Innebandy 

 

 

Meny i november: Måltidet serveres i kantinen mellom kl. 1330 og 1530.  

Menyen vil heretter legges ut på vår hjemmeside. 

 

Hilsen Marianne, Khalida, Hege, Kaja, Paul, Amar, Magnus, Marlene, Alka og Annelen 

http://www.oppsal.osloskolen.no/

