Månedsbrev Mars 2018

Månedsbrev november 2018

Ammerud Aktivitetsskole
Mangfold | Mestring | Muligheter

Hei alle sammen,
Nå nærmer juleferien seg, og her på AKS har vi hatt en travel og
morsom førjulstid.
Desember har gått i et forrykende tempo med innebandy, folkedans,
aking og masse aktiviteter inne og ute.
Denne måneden har vi lagt litt fag" på hyllen" og hatt mye fokus på
julepynt og hygge både inne og ute.
4.trinn har bakt pepperkaker, laget julepynt og jobbet med brøk.
3.trinn har jobbet med engelske ord relatert til julen og gangetabellen, og startet ned divisjon. Her har det
også vært storproduksjon av julepynt.
På 2.trinn har vi holdt på med ordklasser og dobling og halvering. På den mer kreative biten har vi laget
brettenisser og snømenn girlander. Vi har hatt masse stafetter og konkurranser sammen med 1.trinn i
gymsalen.
1.trinn har lekt butikk og blitt kjent med myntene 1,5,10 og 20 kr. Vi har hatt
bokstavbingo og mattebingo med tallene 1-10.Her også har de laget flotte snømenn
og mye annet fint.
Nå er innebandykurset over for denne gang, men vi håper på å komme med nye
tilbud på kurs neste år.
Suksessen med folkedanskurs fortsetter i januar med 1. øving 24 januar kl 14.30.

Beskjeder til AKS:
Ved fravær eller andre viktige beskjeder til AKS, send e-post til
AKS.Ammerud@osloskolen.no
22 90 24 57

Nå er som sagt juleferien straks her, og vi holder åpent fredag 21/12 og 27 +28/12 i romjulen.
Førstkommende fredag er det juleverksted på agendaen og i romjulsuken
skal vi ha både innebandy turnering og pepperkakebaking. Onsdag 2/1
skal vi på tur til Vesletjern og grille pølser.
Vi vil takke alle barn og
foresatte for en flott og
innholdsrik høst, og vi
gleder oss til 2019!
Ønsker dere en riktig
god jul og godt nyttår
Med vennlig hilsen Baseledere Angelica (1. og 2. trinn)
Mona (3. og 4. trinn) og alle ansatte på AKS.

Beskjeder til AKS:
Ved fravær eller andre viktige beskjeder til AKS, send e-post til
AKS.Ammerud@osloskolen.no
22 90 24 57

