
Program for vinterferien 2017 (uke 08)  

Her er programmet for årets vinterferie. Vennligst les programmet og fyll ut elektronisk påmeldingsskjema, 
svarfrist mandag 13.februar.  
Det er veldig viktig at dere der hjemme leser og følger med på programmet, det er mye viktig info om hva 
barna trenger å ha med seg, og beskjeder vedr. påmeldingen.  
 
Barn med halv plass disponerer kun to dager pr. uke i ferien. Åpningstiden er kl. 07.30 – 16.30.  

VI GLEDER OSS MASSE TIL EN FLOTT FERIEUKE  
 

DAG AKTIVITET INFORMASJON 

Mandag 20.02 
 

Tur til Bygdøy Kongsgård  
(For 1.-3-klasse) 
 
 
Superklubbtur til Rush 
trampolinepark 
(Kun for 4.klasse) 

1.-3.klasse: Besøk og omvisning på Bygdøy Kongsgård.  
AKS dekker transport. Inngangspenger: 25kr. Vi er tilbake ca. 
kl.16:00. Maks 50 barn (førstemann til mølla) 
 
4.klasse: Tur til Rush trampolinepark (se eget infoskriv) 
AKS dekker transport og inngang.  
Barna må ha med seg 30 kr til å kjøpe Rush antisklisokker. Vi er 
tilbake ca. kl.16:00.  
 
Denne dagen trenger alle barn 2 matpakker og drikkeflaske.  
Senest oppmøtetid for begge turer er kl. 09.30!  

Tirsdag 21.02 Tur i nærmiljøet Vi går på tur og griller pølser.  
AKS står for pølser, men barna kan gjerne ta med seg noe varmt å 
drikke. Vi er tilbake ca. kl. 13.00 
 
Denne dagen trenger alle barn 1 matpakke og 
drikkeflaske/termos. Husk varme klær og sitteunderlag.  
Senest oppmøtetid er kl. 09.30 

Onsdag 22.02 Badetur til Bøler bad 
eller Tøyenbadet  

Badetur til Bøler bad eller Tøyenbadet.  
AKS dekker transport. Inngangspenger: 48 kr.  
Det er viktig at dere melder fra om barnets svømmeevner i 
påmeldingsskjemaet! Hvis ikke dette er fylt ut tar vi ikke barnet 
med på tur. Maks 45 barn (førstemann til mølla) 
 
Det blir morsomme aktiviteter på basen for de som ikke er på 
badetur.  
 
Denne dagen trenger alle barn 2 matpakker og drikkeflaske. 
De som skal på tur må huske badetøy, håndkle, såpe, osv.  
Senest oppmøtetid er kl. 09.30.  

Torsdag 23.12 Basedag med 
forskjellige aktiviteter   

Vi bruker dagen på å forberede til åpen dag. Det blir 
hobbyverksted, dans/drama-gruppe, m.m. 
AKS serverer varme ostesmørbrød til lunsj.   
 
Denne dagen trenger alle barn 1 matpakke og drikkeflaske.  
Senest oppmøtetid er kl.09.30.  

Fredag 24.02 Åpent hus på AKS Åpent hus med utstilling, forestilling og kos på kafeen for både 
gjester og barn. 
Foresatte er hjertelig velkommen fra kl.13.45-15.30. 
 
Denne dagen trenger alle barn 2 matpakker og drikkeflaske.  
 Senest oppmøtetid er kl.09.30.  
Husk å melde på antall besøkende på påmeldingsskjemaet.  

 


