
 

 

Ukeplan – Aktivitetsskolen Østensjø 1. & 2.trinn 
 

*Julegrantenning 

 

Uke 47 Mandag 19.11 Tirsdag 20.11 Onsdag 21.11 Torsdag 22.11 Fredag 23.11 

Aktiviteter Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
Leksehjelp for  
1.& 2.trinn 14:30-15:00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 

- Jorda rundt for 
1.trinn 

- Harry Potter 
leseklubb for 
2.trinn. 

 
Tennis for 1.trinn 
Kl. 14:00-15.00 
(påmeldt i forkant) 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
Leksehjelp for  
1.& 2.trinn 14:30-15:00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 

- NaTURklubb 
 
 
 
 
 
Tennis for 2.trinn  
Kl. 14:00-15.00 
(påmeldt i forkant) 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
 
 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 

- Astrid Lindgren 
leseklubb for 
1.trinn.  
 
 

 
Korps for 2.trinn 
15:30-16:30 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
 
Kor 14:30-15 i festsalen 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 

 
Taekwondo for 2.trinn 
Kl.15.00 – 16.00  
m/Stephanie & Mina 
(påmeldt i forkant) 

Morgenåpning:  
Kl.07.30 - 08.30 
 
 
Kor 14:30-15 i festsalen 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 

- Chilleklubb 
 
 
 
 
 
 

Meny Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Pasta & tomatsaus 
Melk & Frukt 

Nystekt brød  
Melk & Frukt 

Kyllingsuppe 
Melk & Frukt 

Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Info/beskjeder: 
 
Tlf. baseleder-kontor:  
23 12 63 22  
Kontortid: (kl.08.30 – 12.30) 
 
Tlf. 1.& 2.klassebasen:  
Midlertidig tlf. nr. 23 12 63 24  
(kl.13.00 – 17.00) 
 
Mail (leses og besvares mellom 08.30-
12.30): 
Anja.drzewiecka@ude.oslo.kommune.no 

 
Hjemmeside: 
https://ostensjo.osloskolen.no/ 

 *Fredag 30. november er det tenning av skolens julegran kl.08.30. AKS-koret underholder. 

 AKS-koret er kommet godt i gang, og vi har fire sanger vi øver på. Vi jobber med å få på plass gode rutiner rundt koret, sånn at alle barna som 
er meldt på skal få gleden av å være med og synge. Østensjø AKS sitt kor har også blitt invitert til å synge med på Østensjø Janitsjar sin 
Julekonsert i Haugerud Kirke, søndag 16. desember kl.16.00. Oppmøte i Haugerud Kirke for koret er kl.15.00. Vi vil få utdelt et rom hvor vi 
kan ha tingene våre. I løpet av den timen vil vi ha en eller to gjennomkjøringer (generalprøve) sammen med korpset. Det er viktig at alle 
møter presis. Det er hyggelig om flest mulig av barna kan delta på denne konserten. Påmelding skjer på mail til baseleder Kjetil H. Foss 
(kjetil.foss@ude.oslo.kommune.no) innen mandag 3. desember. 

 Denne uka har vi jobbet med skolens læringsmål i matte på AKS. 1. klasse jobber med tallene 1-10, og 2. klasse jobber med tallene 1-100. I 
klubbtiden fikk barna designe sine egne brettspill, som vi laminerte til slutt. Barna syntes det var gøy å finne på eget spilldesign og –regler, og 
det ble god trening på tallene de har jobbet med på skolen.  

 Vi har også besøkt skolebiblioteket i klubbtiden. Her fikk barna plukke fritt i hyllene og se på alle de spennende bøkene på biblioteket, 
samtidig som de lærte hvilke regler som gjelder når man er på biblioteks besøk. Det var mange, spesielt i 1. klasse, som syntes dette var gøy og 
sa de ville melde seg på den klubben hver gang den ble tilbudt fremover – så dette er definitivt noe vi skal fortsette med! 

 Basetelefonen vår er fortsatt i ustand. Midlertidig telefonnr. til 1. og 2. klassebasen: 23126324. Hvis du ikke kommer frem på denne kan du 
ringe baselederkontoret på 23126322. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.  

 

 

mailto:Anja.drzewiecka@ude.oslo.kommune.no
https://ostensjo.osloskolen.no/
mailto:kjetil.foss@ude.oslo.kommune.no
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG5pLq19jeAhWQzKQKHfBAC6QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.figgjo-menighet.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/53549/Adventsgudst-3-des-kl-16-00&psig=AOvVaw2nHiM-G5YQfzTWGEqf5WHN&ust=1542449887052419

