
 

 

Ukeplan – Aktivitetsskolen Østensjø 3. & 4.trinn 
 

 
* Tenning av skolens 

julegran 

 
 

Uke 47 Mandag 19.11 Tirsdag 20.11 Onsdag 21.11 Torsdag 22.11 Fredag 23.10 

Aktiviteter Leksehjelp 14.30 – 15.00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Gøy Med Fotball & Turn 
(turn i Festsalen) 
14.30 – 16.00 
Rebekka & Malin 
 
Kor for 4.klasse 
Kl.14.30 – 15.00  
m/Willy 
 

Leksehjelp 14.30 – 15.00 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Tae Kwon Do i gymsalen 
Kl.14.00 – 15.00 (Gr.1) 
Kl.15.00 – 16.00 (Gr.2) 
m/Stephanie & Mina 
 
 

- 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Mina's Dansegruppe 
Kl.15.00 – 16.00 
m/Mina & Malin 
 
*En Smak Av Norge 
for 3.klasse 
14.00 – 16.15 
m/Thomas & Elias 
 
Gymsal 
for 4.klasse 
15.00 – 16.00 

- 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Kor for 1.- 4.klasse 
Kl.14.30 – 15.00  
m/Merete, Eira & Willy 
 
Tae Kwon Do i gymsalen 
Kl.14.00 – 15.00 (Gr.3) 
Kl.15.00 – 16.00 (Gr.4) 
m/Stephanie & Mina 
 
 

- 
 
Klubb kl.15.00 – 16.00 
 
Kor for 1.- 4.klasse 
Kl.14.30 – 15.00  
m/Merete, Eira & Willy 
 
Kahoot Quiz (temabasert) 
Kl.15.00 – 16.00 
m/Aurora & Malin 
 
Trylleklubb 
(fast kubb) 
Kl.15.00 – 16.00 
m/Thomas & Marius 

Meny Knekkebrød 
Melk & Frukt 

Havregrøt 
Melk & Frukt 

Grønnsaksuppe 
Melk & Frukt 

Nystekt Brød 
Melk & Frukt 

Pastaform 
Melk & Frukt 

Info/beskjeder: 
 
Tlf. baseleder-kontor:  
23 12 63 22  
Kontortid: (08.30 – 12.00) 
 
Tlf. 3.& 4.klassebasen:  
23 12 63 16 (12.00 – 17.00) 
 
Mail (besvares mellom 08.30-12.00): 
kjetil.foss@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. 

 "En Smak Av Norge" for 3.klasse med Thomas & Elias tar denne uken turen til Hedmark hvor Fleskepannekaker står på menyen. Husk å ta med 
forkle til denne aktiviteten.  

 Vi vil minne på viktigheten av å sende mail/ringe (i kontortiden kl.08.30 – 12.00) hvis det er beskjeder som avviker fra deres faste rutine. Vi vil 
begrense telefonbruken så mye som mulig da det er mye som skjer på basen i dette tidsrommet. Vi håper på forståelse for dette. 

 Vi ønsker alle barn, foreldre/foresatte en riktig god november-uke. 
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