
Sommerferie 2019 på Lillebasen UKE 26 

OBS! Retur fra turene kan variere noe fra dag til dag, men vi er senest tilbake til kl. 15.00 

Tid Mandag 24.06 Tirsdag 25.06 Onsdag 26.06 Torsdag 27.06 Fredag 28.06 

07.30 Morgenåpent på 
Kråkereiret 

Morgenåpent på 
Kråkereiret 

Morgenåpent på Kråkereiret Morgenåpent på Kråkereiret Morgenåpent på 
Kråkereiret 

09.00 Lillebasen går til Bessa/ 
matpakke 

Lillebasen går til Bessa 
Lillebasen går til Bessa/ 

matpakke 
Lillebasen går til Bessa 

Lillebasen går til 
Bessa 

10.00 Fotballturnering på 
Dælenenga 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den årlige fotballturneringen avholdes i 
dag! Vi tar imot AKS fra Teglverket, 

Hasle og Sinsen. Vi gir dem real 
motstand på banen og super 

turneringsstemning utenfor. Bli med på 
laget, da vel, eller hei på Grünerløkka! 

Matpakke 
Sommerteater i 
Frognerparken 

 
 
 
 
 
 

 
Vi besøker sirkusteltet i 

Vigelandsparken og ser forestillingen 
"Jakten på nyresteinen". En spennende 

og morsom historie om innsiden av 
kroppen vår! 

Vennskapstur 
for 2. og 3. 

trinn 
 
 
 
 

Neste års kråkebarn 
drar på bli-kjent-tur til 
Gressholmen. Vi spiser 
matpakke og frukt på 
tur. Ta med klær etter 

vær og masse godt 
humør – her skal vi 
leke og kose oss! 

Matpakke Matpakke 

11.00 Lillebasen overtar 
Kråkereiret! 

 
 
 
 
 

I dag er det kos og moro på AKS som 
gjelder! Kråkereiret står tomt og vi fra 
Lillebasen sniker oss inn. Vi boltrer oss 
på puterommet, biblioteket, lille scene 
og legorommet. I Bessa arrangerer vi 
Master Chef for de som ønsker det. 

1. trinn besøker 
Geitmyra 

 
 
 
 
 
 
 

På Geitmyra er det fine 
klatretrær, morsomme 
høner, vakre blomster 

og masse løpe- og 
lekeplass! 

Sommerfest og 
vannkrig 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi tar sommerferie med et pang! 
og har både disco og vannkrig på 

skolen. Kanskje venter det en 
liten overraskelse til alle barna 

også… 

14.00 Matservering 
Pølse i lompe 

Matservering 
Linsegryte med ris 

Matservering 
Polarpizza 

Matservering 
Pastasalat 

Matservering 
Pannekaker 

14.30 Aktiviteter 
 
 
 
 
 

Vi avslutter en actionfylt dag med 
Brettvett og tegneaktiviteter på Bessa. 

Aktiviteter 
 
 
 
 

Vi spiller slåball på Dælenenga! 

Aktiviteter 
 
 
 

 
Vi lager hinderløype i gymsalen og 
kjører i gang en klassisk staffett. 

Aktiviteter 
 
 
 
 
 

I dag har vi gledefabrikk på Bessa og lager fine 
hobbyprodukter som kan glede andre! 

Aktiviteter 
 
 
 
 
 

Vi takker for dette skoleåret og 
slapper av med filmvisning og kos. 


