PÅMELDING:
FRIST: SØNDAG 6. JANUAR

Sett opp fire ønsker i prioritert
rekkefølge.

Vi må samtidig gi
bussansvarlig litt tid til å få på
plass nye busstider, slik at
dette blir klart til 4.februar.
Frem til 4.februar gjelder
gamle kursgrupper og
busstider.

SVAR INNEN:
FREDAG 11.JANUAR

OPPSTART:
MANDAG 4. FEBRUAR

PÅMELDINGSLINK
https://response.questback.com/akt
vitetsskolenrefstad/ragocoymi5

Det blir ingen ny påmelding
til teater og ridekurs.
Gruppene fra i høst
fortsetter som vanlig.
Dersom noen ønsker, kan
man sette seg på venteliste
her.

Vi har som mål å ha
gruppene klare innen fredag
11. januar.
Etter det vil dere få ny
påmelding til buss, og da
kan man melde på buss etter
hvilke kurs barnet har fått.

Einsteinklubben

Futsal/fotball

Kokkekunst

Tid: Tirsdag 13.45 – 15.00
Kursholder: Aslak

Tid: Mandag 14.00 – 15.15
Kursholder: Hedi

Tid: Onsdag og torsdag 13.45 – 15.15
Kursholder: Janne

Er du nysgjerrig og liker å lære nye ting?
På Einsteinklubben leker vi mye, lærer
oss å samarbeide og prøver å finne
løsninger på problemer.

Vi skal trene i gymsalen og spille futsal i
månedene februar og mars. Fra april og
utover våren er vi å finne ute på vanlig
fotballbane.

Synes du det er gøy å lage mat? Har du
lyst til å lære litt mer om maten vi
spiser? Da bør du melde deg på
kokkekunst. Vi skal lære å lage mat som
smaker godt og som er bra for kroppen.

Dansekurs

Animasjon

Kunst

Tid: Mandag 14.30 – 15.15
Kursholder: Ekstern instruktør

Tid: Mandag 14.00 – 15.00
Kursholder: Erik

Tid: Onsdag 14.00 – 15.00
Kursholder: Fredrik

Vi fortsetter med dansekurs for 4.trinn.
Samme instruktør som i høst. Det vil
være en fortsettelse av ting man lærte i
høst, men instruktøren skal tilpasse
opplegget til gruppen, så dersom man er
helt ny på kurset, går det også fint.

På animasjonskurset lager vi våre
kulisser og våre figurer og får disse
figurene til å bli levende gjennom en
animasjonsfilm. I vårsemesteret skal vi
jobbe med et faglig tema og lage
animasjonsfilm om det.

På dette kurset skal vi jobbe med
tegning, form og farge. Vi skal arbeide
med forskjellige verktøy og lære litt om
hvordan vi kan bruke disse til å
uttrykke oss på en kreativ og morsom
måte.

