
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 51 

Ukas sosiale mål: Ikke løpe i gangene og ha orden på 
garderobeplassen sin. 
 
 
Klær: Det er mye rot i garderobene våre nå, og mye av det 
skyldes de små garderobeplassene. Vi minner om at alle 
elevene har en ekstra kasse de kan bruke til å ha tøy i ved 
gangen i allrommet. Det er også veldig mange unødvendige 
klær som fortsatt er der, som ikke tilhører denne årstiden.  
 
Tips til alle foreldre: 
 

1. Kom innom og ta med klær man ikke bruker om 
vinteren. 

2. Gjør det enkelt for oss og dere, barna trenger 
dette: Ullsokker, ullundertøy, heldress som tåler 
kulde og fuktighet, Gode vintersko/støvler, lue og 
hansker. 

3. Merk alle plagg med navn! 
4. Skiftetøy kan dere ha i kassene ute i allrommet. 

 
 

Informasjon:  
 
Tusen takk til alle som kom på julemessa på onsdag- det var utrolig koselig ☺ 
 
Mange var litt frustrerte da de ikke fikk julekransen sin. Jeg hadde glemt å ta med en boks til gymsalen, 
så disse kan kjøpes for kr 5 hvis dere kommer innom.  Pengene går til frelsesarmeen. 
 
Til de som skal være på AKS i jula: Alt av tøy som skal brukes, må tas over til bygg 3 på torsdagen, siden 
bygg 1 er stengt hele jula. 
 
William (baseleder) drar på ferie fra 21.12 og vil være borte t.o.m. 7. jan. 2019.  
Muzamil blir fungerende baseleder når William er borte.  
 
 
Ny kokkekursgruppe kommer på nyåret. 
 
Ønsker alle en god jul og et godt nytt år ☺ 
 
Mobil: 95081080 (SMS foretrukket). Beskjeder som gjelder den aktuelle dagen vil vi helst ha før kl.12.30. 
På forhånd takk! 

 

 

 

 

 

 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

Mandag 17.12 Tirsdag  18.12 Onsdag  19.12 Torsdag 20.12 Fredag 21.12 

AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid 

AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.15 AKS-start kl. 12.00 AKS-start kl. 13.00 

Dagens hovedinnhold 
 

Vi kler oss godt og er lenge ute. Vi kan ake, 
lage snømenn og engler i snøen.  

 
Til de som er fotballinteresserte skal vi lage 
en liten miniturnering i snøen på baksiden 

der 3 og 3 er på lag ☺ 
 

Etter måltidet skal vi ha valgaktiviteter inne. 
Elevene kan velge i mellom: 
 

1. Just dance 
2. Lek på basen 
3. Perling på hemsen 
4. Biblioteket (min 4 pers) 

 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

 
14.45-15.30: Varierte stasjonsaktiviteter 
med læringsstøttende innhold i faget 
norsk. 
 

 
 
Dagens aktiviteter: «Storycubes», 
«Kimslek», høytlesning og smartboard. 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

NISSEFEST til kl. 15.30  

(PÅ BYGG 3) 
 

Nissefest for julenisser, 
husnissser, fjøsnisser, skogsnisser 

og rampenisser  
 

TA MED NISSELUE HVIS DU HAR ☺ 
 

 
 

 
Nissefest: 

 
- Julegrøt med mandel 
- Nissesamling 
- Nisse-bingo 
- Nissedans 

Dagens hovedinnhold: 
NB! Siste skoledag 

 

AKS åpner kl. 12.00 i dag  

 

 

 
 

 TID TIL LEK INNE OG UTE  

Vi skal se en julefilm o|g 

kose oss med hyggelige 

aktiviteter. 
  

 

 

Heldagsåpent 
 

NB! Kun for påmeldte 
elever 
(Se skriv for juleferien) 
 
Vi er i bygg 3 (ved 
gymsalen) i hele jula. 
 
Program: 
 

1- 2. trinn, evt. 3. og 4. 
trinn: Aketur til 
Meklenborg 
(værforbehold)  

 
 
Turtid kl. 10.30 – 14.00 
AKS-måltid. Ta med en 
matpakke 
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