Holmarna 13 juni
På tisdagen den 13 juni åker femman till Holmarna!
Det blir kanotpaddling, bad, matlagning över öppen eld,
lekar och eventuellt fiske!

Vi samlas på skolans parkering vanlig skoltid kl. 8.10. Vi hoppas att flera föräldrar (ca 10 bilar) har möjlighet
att hjälpa oss med skjutsar och att några föräldrar även kan hjälpa till under dagen.
Vi kommer att tillaga vår egen lunch över öppen eld. Den maten får vi från skolan (Tortillas med nötfärs
och diverse grönsaker). Alla behöver ha med egen tallrik, mugg och bestick. Detta gäller även föräldrar
som följer med.
Hemfärd från Holmarna blir ca klockan 15.00.
Utrustning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kläder efter väder, regnkläder om det behövs.
Extrakläder i en plastpåse ifall barnen blir blöta.
Bestick, kåsa/mugg, tallrik i en plastpåse (alltid kladdigt när det ska tillbaka i väskan).
Badkläder om man vill ta ett dopp eller två.
Fylld vattenflaska (rinnande vatten finns inte på Holmarna).
Liten fika till förmiddagen.
Eventuellt myggmedel och allergimedicin.
Fiskeutrustning för de som vill (vid mete behöver man ta med mask).
Flytväst om man har (det finns att låna också).

Vi ser fram emot en härlig dag på Holmarna!

Annika och Hansi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elevens namn:_______________________________________________________________________

Vi kan skjutsa_______ (antal) barn till Holmarna kl. 8.10.
Vi kan hämta _______ (antal) barn på Holmarna kl. 15.00.

Jag kan vara med och hjälpa till under dagen:______________________________________________
(Namn)

Uppvisat för vårdnadshavare:___________________________________________________________
(Underskrift)

Svarstalongen lämnas till Annika eller Hansi senast fredagen den 2 juni!

Vägbeskrivning:
Kör Teleborgsvägen genom Teleborg och fortsätt på vägen mot Tävelsås.
Sväng höger mot Vederslöv.
Passera Torpa och Dänningelanda.
När ni passerat skylt Dänningelanda IP (idrottsplats) ska det finnas skylt mot
Holmarna (åt vänster) efter ca 1,5 km. Följ därefter liten grusväg, ca 1 km, tills ni
kommer till en vändplats och en liten förrådsbyggnad.

