Sommerklubben 2019 Haugen Aktivitetsskole
Uke 26
3. og 4. klasse
Mandag 24.06

Tusenfryd (3. og 4.)

Skateparken (Gratis)

(kr.100,-)
Skrik JAAAAA hvis du har lyst til å være
med på Tusenfryd!
Max kr.150,- i lommepenger
Oppmøte/ hjemkomst kl.09.00- 18.00

Men vi tar en tur til skatebanen for å
se og få prøvd ferdighetene våre.
Oppmøte/ hjemkomst kl. 09.00-15.00

Ta med to matpakker og nok drikke.

Ta med mat og drikke for hele dagen.

Tirsdag 25.06

Bånkall klatrepark

Zoologisk museum

(kr.100,-)

(Gratis)

Klatring i tretopps og klatrebaner gir en
flott opplevelse og mestringsfølelse.
Banene har ulik vanskelighetsgrad og
høyde. Etterhvert som din selvsikkerhet
stiger vil hindringer du først så som
umulige forseres. Når dagen er omme
sitter du igjen med en følelse av at du har
flyttet noen grenser.

Zoologisk museum ligger ved Botanisk
hage i bydelen Tøyen i Oslo.
Zoologisk museum har dyr fra hele
verden. En egen sal som strekker seg
over to etasjer viser Norges dyreliv fra
kyst til høyfjell i dioramaer med norsk
natur. Her kan man se rovdyr som
bjørn, gaupe, ulv og jerv på nært hold.

Oppmøte/ hjemkomst kl.09.00-15.30.00

Ta med to matpakker og nok drikke.

Oppmøte/ hjemkomst kl.09.00-15.00

Ta med to matpakker og nok drikke.

Onsdag 26.06

Jesperudjordet
Området, som tidligere var en viktig del av
innmarka til Jesperud gård, ble i 1980- og
1990-årene brukt til ulike idrettsaktiviteter
for barn og unge, både sommer og vinter. Vi
tar en tur dit og har forskjellige aktiviteter.

Oppmøte/ hjemkomst kl.09.00- 15.00
Ta med mat og drikke for hele dagen.

Torsdag 27.06

Tur til Liastua
Hele Aktivitetsskolen skal til Liastua. Det blir en hel dag med mye
aktivitet og moro.
Oppmøte/ hjemkomst kl.09.00-15.00

Husk å ta med to matpakker og mye drikke.

Fredag 28.06

Siste dag i sommerklubben
Vi er på Basen og har inne- og uteaktiviteter. Vi koser oss med is og har
vannlek.
Husk å sende med barnet solkrem, badetøy/ badebukse og håndkle.
Ta med to matpakker og nok drikke.

Vi ønsker alle barn og foreldre/ foresatte en fin sommerferie.
Nyt ferien, vi ses igjen i august.
Hilsen personalet på Aktivitetsskolen.

Aktivitetsskolen Haugen er stengt fra og med 01. juli til
og med 31. juli. Vi åpner igjen 01. august.
Vi har også stengt 16.august på grunn av
planleggingsdagen.

