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Månedsbrev for Mai / Juni  
  
Hei alle foreldre og barn på Rommen AKS, 2. trinn,  
  
I mai har vi hatt «Vårblomster og 17. mai» som månedens tema. Vi har hatt som mål å kjenne 

til hvorfor vi feirer 17. mai i Norge, og hvilke blomster som springer ut om våren. Vi har blant annet 

laget pynt i fargene rødt, hvitt og blått, og laget plakater om ulike blomster i grupper. Denne 

måneden har vi også hatt som sosialt mål å være en god venn. Vi har snakket litt om å stille opp for 

hverandre, og inkludere andre.  

 I formingstimene på mandager har vi laget fargerike dusker av garn og veggpynt med det 

norske flagget. Dette for at det skulle se fint ut på skolen til nasjonaldagen. Vi har vært på de vanlige 

turene våre til biblioteket på tirsdager, for å høre Ann-Iren lese historier for oss. I gymsalen har 

barna lært seg å samarbeide i kanonball. Noen av barna har også blitt med i teatergruppen på 

onsdager, og får dermed være kreative med dans, følelser og skuespill. Været har vært godt og 

varmt, så vi har tilbragt mye av dagen ute etter læringsstøttende aktivitet.     

På fredagene deler vi oss ikke lenger. I mai har vi jobbet med å lage plakater. Dette har vært en 

spennende prosess som innbar leting i naturen, fargelegging etter minnet, og skriving av 

faktasetninger. Plakatene har blitt kjempefine, og barna har spesialisert seg på sin egen blomst.  
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Juni blir en kort måned, og vi skal utnytte de siste dagene sammen før sommerferien. Da vil vi 

fokusere på sommer, dyreliv og planteliv. I den anledning skal vi plante karse på nytt og lære oss å 

holde liv i plantene. Vi skal også snakke om dyreliv under havet, og lage vårt eget akvarium. 13. juni 

blir det teaterforestilling på Rommen Scene klokken 14:30. Noen av barna har vært med på å lage et 

teaterstykke, og dere foreldre er hjertelig velkommen til å se på forestillingen.   

  

Viktig informasjon den kommende måneden:    
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- Torsdag 21. juni er siste skoledag før ferien! AKS åpner derfor tidligere (11:30). Det 

er også heldagsåpent fra 22. – 29. juni. Det er sendt ut påmeldingslapper med frist 5. juni.   

- Teaterforestilling:   

- Skiftetøy(!): Når det er varmt i været er det morsomt å leke med vann. Dersom du ikke 

ønsker at barnet ditt skal bli med på dette, gi gjerne beskjed. Ellers er det fint om barna har 

med seg skiftetøy i skapet sitt. Spesielt fredag 8. juni!  

 -    

- Minner om hentetider for barn med halvdagsplass og gratis kjernetid 😊   

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag  

Må hentes senest 

15:00  

Må hentes senest 

15:45  

Må hentes senest 

15:00  

Må hentes senest 

15:45  

Må hentes senest 

15:00  

  

- Telefonnummer til gruppene: Minner igjen om at det er ulike numre for ulike grupper og 

klassetrinn. Veldig fint om dere ringer til nummeret som tilhører ditt barns gruppe!   

Telefonnummer 1. trinn (rose og tulipan): 91 60 69 07   

Telefonnummer 2. trinn (tiger og løve): 98 03 49 58   

Telefonnummer 3. og 4. trinn: 91 64 06 79   

  

Med vennlig hilsen fra Aktivitetsskolen Rommen  

  

Christina, Darek, Mohamed M., Sadia og vikarierende baseleder Siri.   

 
  

  

        

  
Besøksadresse:    
Karen Platousvei 31,    

 Oslo 0988   

    
Telefon:              
Hjemmeside:   
E - post:   

  
23  46 53 09/ 98 03 49  58   
www.rommen.osloskolen.no   
Michelle.elen.johansen@ude.oslo.kommune.no   


