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A K T I V I T E T S S K O L E N  
G R Ü N E R L Ø K K A  

 Den beste tiden av skoleåret er igjen...  
… og på AKS holder vi på helt ut juni måned. Med andre ord er det 
plass til flere høydepunkter før sommerferien tar til. Her får du infor-
masjon om noen av dem pluss noen viktige beskjeder. 
 
Informasjon om informasjon 
Som vanlig distribueres dette nyhetsbrevet i tre kanaler: på nettsiden til 
AKS under overskriften ”nyheter”; på e-post til alle foresatte; og papirform på 
kryssestasjonen.  

 
Løkkaspelet   
Som vi skrev i forrige nyhetsbrev: Tirsdag 14. juni kl. 17.30 er alle 
dere invitert til Løkkaspelet der vi viser fram noen av de mange aktivite-
tene våre samtidig som feirer bydelen vår med sang, dans, musikk, 
teater og enda litt til.   

For de eleven som skal delta i forestillingen er følgende datoer og tider 
viktige:  
13. juni kl. 15-16: Generalprøve 
Tirsdag 14. juni kl. 16-17: Åpen forestilling for foresatte 
Onsdag 15. juni kl. 13.00 Skoleforestilling for 1 - 4. trinn  
Torsdag 16. juni kl. 13.00 Skoleforestilling for 5 - 7. trinn 

Læring på AKS  
Det siste året har vi jobbet systematisk med læring på vår AKS. Vi 
håper dere ser at barnas lek fortsatt preges av frihet og frivillig delta-
kelse samtidig som læringsinnholdet i lekene og aktivitetene har blitt 
markant bedre.  
Vedlagt i denne mailen finner dere en presentasjon av Lærings-
gruppa som har ansvaret for denne satsningen.  
 

Spørsmål om betaling, på– og avmelding?   
Har du spørsmål om betaling, av- og påmeldinger og andre saker ved-
rørende betaling av ditt barns plass på AKS? Caroline Gomes er nå 
ansvarlig for dette — hun nås på  
caroline.gomes@ude.oslo.kommune.no / tlf. 23 46 42 03 

 

AKS Grünerløkka drar til skogs! 

Den siste uken i juni, da skolen har sommerferie, flytter 
vi hele AKS  ut i naturen. Målet er å få mye frisk luft, 
mange gode naturopplevelser og passe slitne men fornøy-
de barn ved dagens slutt.  Ferdig program med tider, 
steder og tilbud kommer! 

Beste hilsener 

 

Erlend Torp          &         Danijel Vranic 

leder AKS Grünerløkka     Baseleder 3. og 4. trinn 

Kontaktinfo 
Aktivitetsskolen Grünerløkka 
Toftes gate 44 
0556 OSLO 
  
  

  

Henting og beskjeder: aktivitetsskolen.grunerlokka@gmail.com 
Baseleder: danijel.vranic@ude.oslo.kommune.no  
Aktivitetsskoleleder: erlend.torp@ude.oslo.kommune.no 
Hjemmeside: https://grunerlokka.osloskolen.no/ 

Telefonnummer.   
3. og 4  trinn:_93 89 04 80 
NB. Kun sms etter 12.00 

AKS kontor: 95 28 69 75 

 

 

Les mer om vår Læringsgruppe i vedlagt dokument 

AKS Grünerløkka flytter ut i uke 26... 
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