
 

 

 

November  3.trinn– Aktivitetsskolen Høyenhall 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Lekselesing i 1C 
Krysse seg inn 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

07.30-08.30 
Krysse seg inn 

Tegne, lego, lese 

Leksehjelp  
Registrering 

og mat 

3A fra kl.14.20 
3B fra kl. 14.10  

Reg., mat 

Registrering  
og mat  

3A fra kl. 13.00 
3B fra kl. 13.40 

Reg., mat 

3B fra kl. 13.10 
3A fra kl. 13.40 

   Reg., mat 

Kl 14.15 
Utelek 

Yoga/Bad 
Juleverksted 

Kl.14.30 
Utelek 

Juleverksted 

Kl. 14.15 
Utelek 

Fotball/Bad 
Juleverksted 

Kl. 14.15 
Utelek 

Kor/Kunst 
Juleverksted 

Kl. 14.15 
Utelek 

Juleverksted 

Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt Frukt/grønt 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

Kl 16.15 
Ryddetid 

                                                                          3. tr: Mathias, Bastian og Anita.  Yusuf og  Daniel er ekstrahjelper, 

Målområde; Kunst, kultur og kreativitet. 
Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine 

kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Vi lager pynt og gaver frem til 

juleferien. Noe er hemmelig og blir pakket inn før det tas med hjem. Barna får også tilbud om å bake 

julekaker og lære om juletradisjoner. 
 

Nye svømmekurs på Lambertseter Bad begynte i uke 48. Kurset på mandager er fra kl. 15.20 til kl. 

16.00, dvs at de er tilbake på AKS ca 16.45.  

Yogakurs mandager  fra kl. 14.50 til kl. 15.40. Kurset er fullt, nye kurs etter jul. 

Billedkunstkurs torsdager fra kl 15.00 til 15.50. Kurset er fullt, nye kurs etter jul.  

Bordtenniskurs er nå ferdig, det blir nye kurs i januar. 
 

Sjakk er på torsdager, torsdag 7.desember er siste gang. 

Fredag 8.desember kommr nissen på besøk. Vi samles i aulaen. 

I romjulen har AKS heldagsåpent fredag 22.desmber, samt 27., 28. og 29. desember. 

Julebrev er sendt ut på mail og som ranselpost. Husk svarfristen 7.desember. 

Det er ikke tillatt med mobil/smartklokke i  undervisningstiden og i tiden barna er på AKS.  

 

Alle barn må ha innesko. Sjekk at barnet ditt har sko som passer og er navnet. 

Endringer på faste avtaler ang. henting o.l. kan gis på tlf. 22 75 71 80 mellom kl. 9.00–13.00. Mellom 

kl. 14.00-16.00 kan vi også trffes på tlf. 22 75 71 84, base 2 ved innskrivingspermen.   

Mail leses mellom kl. 9.00 og 13.00 : aks.hoyenhall@osloskolen.no.   

 

Endring / oppsigelse av plass må leveres elektronisk til  AKS innen den 1. i mnd. Det er 1 mnd. 

oppsigelse. Se skolens hjemmeside. 

Vi ønsker alle en fin førjulstid! 

mailto:aks.hoyenhall@osloskolen.no

