PÅMELDING
HELDAGSÅPENT I DESEMBER 2018
JULEFERIEN
UKE 51 OG 52
Velkommen til kveldsåpen AKS onsdag 12.12.18 for alle elevene i AKS.
Vi inviterer barna til å være med på utvidet juleverksted med varierte aktiviteter fra 17.00 til 19.00.
Foreldre får fri til juleforberedelser <3
Det er rart, men det stunder mot jul igjen. Nå hører vi julesanger, det klippes og limes, tegnes og bakes
og formes av mange ivrige barnehender. Her er det mange hemmeligheter på gang. Hysj… Snart er
det juleferie. Aktivitetsskolen holder åpent hverdagene i forbindelse med jula. Vi trenger oversikt over
hvor mange elever som har behov for å være hos oss disse dagene i desember når det er
undervisnings fri.
Derfor ber vi dere om å fylle ut skjemaet under og returnere det til oss så raskt som mulig, kan også
sende påmeldingen via mail til: Aks.Tveita@osloskolen.no
innen tirsdag 10. desember
Generell info:
 Elever på halvtid – Gratis kjernetid kan være i AKS hele dagen fredag 21.
desember og onsdag 2. januar.
 Vi har åpent fra 7.30 til 17.00 gjeldende dager. Jul - og nyttårsaften er AKS stengt.
Se under.
 Vi drar i akebakken hver dag dersom det blir snø. Alle må ha på seg klær tilpasset
aktiviteter utendørs. Ta gjerne med akebrett eller ski dersom det er snø.
 Ellers blir det varierte aktiviteter med stasjoner inne og eller ute.
 Vi ser på NRK Super julemorgen hver dag
 Påmeldte elever møter senest kl.10.00 hver dag.
 Alle må ha med en matpakke. Aktivitetsskolen serverer ett enkelt måltid per dag.
RUTINE: registrering av elever i Aktivitetsskolen ved ferieåpent: Elevene blir registrert etter hvert som
de kommer til AKS, slik vi praktiserer det ved morgenåpning. Vi etterlyser altså ikke elever som ikke
møter. Avslutning av dagen: barnet hentes av foresatte/søsken, eller vi sender barnet etter skriftlig
avtale fra foresatte.
Aktivitetsskolen Tveita
Barnets navn:__________________________________
Ukedag
Fredag 21.12
Torsdag 27.12
Fredag 28.12
Onsdag 02.01.19
Kveldsåpent 12.12.
fra klokka 17.00 til 19.00

Kommer

Kommer ikke

Foresattes underskrift: ___________________________________

