
 
          05.01.2017 

MAKSnytt  
Nytt år, nye muligheter!!

 

Vi har hatt en fin romjul med masse flotte 

barn og voksne, og nå er vi klare for å starte 

2017 med ett brak! Fra og med mandag 

9.januar vil kursene våre på starte opp og 

pågå frem til påskeferien.  

Nytt på nyåret 

Mona har fått selskap av Siri Rygh på sitt 

kontor. Siri skal fungere som MAKS sin 

fagleder, og vil utfylle Mona i oppgaven med 

å kvalitetssikre MAKS og sørge for at alle 

ansatte får god veiledning slik at de kan 

ivareta deres barn på en best mulig måte! 

Ett av grepene som blir gjort er også 

månedlige nyhetsbrev hjem til dere. Her vil 

vi skrive litt om hva barna deres er med på 

her på MAKS, samt gi litt viktig informasjon 

til foresatte. 

 

Kurstilbud 

Lurer du på de ulike kurstilbudene ved 

MAKS, kan du lese mer om dem på 

hjemmesidene våre: 

https://majorstuen.osloskolen.no/aktivitetss

kolen/om-oss/kurstilbud-pa-maks/ 

Kursrekken avsluttes med åpen dag torsdag 

6.april kl. 15.30-16.30. Her vil dere få se og 

oppleve hva barna har gjort på de ulike 

kursene, men litt forfriskninger til. 

 

Ta med ting på skolen 

Vi opplever at en del av barna har med seg 

egne leker og private ting på MAKS. På 

grunn av det vil vi igjen minne på at dette 

ikke er lov, og at vi dessverre ikke kan ta 

ansvar for disse tingene hvis de blir ødelagt 

eller blir borte. Derfor ønsker vi at dere 

foresatte oppfordrer barna deres til å la slike 

ting bli igjen hjemme når de går til skolen. 

Vi vil benytte anledningen til å minne på at barna må ha med varme klær for kunne å være ute. 

Vi gleder oss til å ta fatt på våren sammen med barna deres, og håper på ett godt samarbeid med 

alle dere foresatte. 

Med vennlig hilsen alle oss på Majorstuen Aktivitetsskole 
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