
 

   Juleferieprogram 2016/2017 
   Base blå  

     Bryn Aktivitetsskole 
Torsdag 22.12  Juletrefest  

 I dag er det full julestemning på AKS. Vi skal ha juletrefest i gymsalen. 
Vi går rundt juletreet, synger julesanger og kanskje får vi besøk av en 
spesiell gjest!?!?! Hvis du har en nisselue, ta den gjerne med.  
 
Oppmøte, senest: Kl.09.30  
Ta med: Matpakke x2 og drikkeflaske 

Fredag 23.12 Juleverksted  
 
  
 
 

 

I dag blir en kreativ dag på AKS. Vi skal lage julekort, julefigurer og 
håndkranser. Barna vil få muligheten til å lage alle de tre tingene. Vi 
spiller selvfølgelig noen muntre juletoner når vi har juleverksted. 
 
Oppmøte, senest: Kl.09.30  
Ta med: Matpakke x2 og drikkeflaske 

 Tirsdag 27.12 Snødag  
 
 

 

Vi koser oss ute i dag. Vi skal lage en snøborg, iglo av isklosser, 
snølykter og male snøen i vakre farger. Vi ordner i stand en deilig 
julelunsj til barna. Kanskje det blir noe varmt og godt i koppen!? 
 
Oppmøte, senest: Kl.09.30  
Ta med: Matpakke x1 og drikkeflaske 

  Onsdag 28.12 Aketur til Skøyenparken 
 

 
Vi tar med oss akebrettene våre og rusler opp til Skøyenparken. Her 
skal vi kose oss hele dagen SÅ KLE DERE GODT!!!! Det er kun tillatt 
med rompeakebrett eller akematte (surfer). Hvis man ikke har, kan 
man få låne av AKS. 
 
Oppmøte, senest: kl.09.00, Hjemkomst: kl.15.00 
Ta med: Matpakke x2, drikkeflaske, ROMPEAKEBRETT/AKEMATTER 

  Torsdag 29.12 Friluftsdag  

 
 
 

 

I dag tar vi frem bålpannen og koser oss i hagen bak Huset. Her kan 
barna få grille medbrakte pølser. Før vi går ut, skal barna få velge om 
de vil lage en aluminiumspakket banan med sjokolade eller et 
marshmallowspyd. Vi tilbringer store deler av dagen ute, SÅ KLE DERE 
GODT!!!!   
Oppmøte, senest: kl.09.30  
Ta med: Matpakke x1, pølser, lomper/brød og drikkeflaske 

 Fredag 30.12 Nyttårsball  

 
 
 
 

I dag blir det et heidundrende nyttårsball i gymsalen. Barna skal få lage 
egne masker, vi setter opp en «Photobooth» hvor barna kan bli tatt 
bilde av, vi har polonese, musikk og selskapsleker. I dag er det lov til å 
pynte seg litt ekstra 
Oppmøte, senest: Kl.09.30  
Ta med: Matpakke x2 og drikkeflaske 

 Mandag 02.01  Baseaktiviteter  

 
 
 
 

I dag blir det ulike aktiviteter på basen. Barna kan få ansiktsmaling, 
danse til «Just Dance», prøve seg på fingerhekling og fingermaling. 
 
Oppmøte, senest: Kl.09.30  
Ta med: Matpakke x2 og drikkeflaske 



Påmeldingsslipp- Juleferien 2016/2017 

Bryn Aktivitetsskole 
Informasjon 

AKS holder åpent fra kl.07.30 til kl.17.00 i alle ferier.  De barna som har halvdagsplass (gratis 

kjernetid), kan melde seg på aktiviteter TIRSDAG 27.DESEMBER, ONSDAG 28.DESEMBER OG 

MANDAG 2.JANUAR i juleferien. Det er ikke mulig å melde seg på noen av de andre dagene. 
Vennligst se senest oppmøtetid og overhold dette tidspunktet! 

Skolen åpner igjen tirsdag 03.januar.  

 
Vi setter stor pris på at du leverer svarslippen – helst pr. email - til baseleder innen fredag 
18.november, uansett om barnet kommer eller ikke. 

 
Barna må ha med seg to matpakker og drikkeflaske alle dager bortsett fra tirsdag 27.desember. Da vil 
barna få servert et måltid på AKS og trenger derfor bare en matpakke. 
 
Husk å ha med riktig klær, vi SKAL være ute hver dag. 
 
Sett kryss i kolonnene for de dagene ditt barn KOMMER/IKKE KOMMER. Påmeldingen 

sendes/leveres, senest fredag 18.november. 

 

------------KLIPP UT------------Innleveringsfrist 18.november ----------------KLIPP UT----------- 

BARNETS NAVN: ………………………………………. BASE:……. 

Dag Kommer  Kommer ikke 

Torsdag 22.12   
 

Fredag 23.12 
 

  

Tirsdag 27.12 
 

  

Onsdag 28.12 
 
 

  

Torsdag 29.12 
 
 

  

Fredag 30.12 
 
 

  

Mandag 02.01 
 
 

  

 

 

Dato: …… / ……2016      Foresattes underskrift: ………………………………………………… 


