Vestrup Skole, den 20 sep. 2018

Overnatningstur for alle skolebørn den 11. og 12. oktober
Torsdag den 11. oktober møder eleverne ind til sædvanlig tid.
Kl. 08.30 bliver vi i to busser kørt til Danhostel i Hobro, hvor vi indkvarteres.
Holdlærerne har styr på hvem, der skal sove med hvem og hvor.
Alle elever skal medbringe frugtmadpakke og frokostmadpakke i engangsemballage + drikkedunk. De børn, der har købt mælk får udleveret den mælk,
de plejer at få.
Aktiviteterne om torsdagen vil være udendørs og handle om leg og bevægelse +
samarbejde og fællesskab på tværs af årgange. Vi skal blandt andet besøge
Julemærkehjemmets skønne legeplads. Man kan godt sige, at vi på den måde afvikler
”skolernes motionsdag” om torsdagen.
Fredag den 12. oktober bliver vi kl. 09.30 kørt fra Danhostel til Vikingecenter Fyrkat.
Forældre kommer, gerne med ”kaffekurv”, til Fyrkat fra kl. 13.30. Vi regner med, at
de forældre, der ikke har mulighed for at hente egne børn laver aftaler med andre
børns forældre. Giver dette problemer skal I, i god tid før, henvende jer til skolen.
Kl. 14 regner vi med, at alle børn er afhentet og turen er dermed afsluttet.
Se flere detaljer i programmet for turen.
Forplejningen
Alle tilbydes eftermiddagsmad om torsdagen. Aftensmaden bliver lavet til os på
Danhostel.
Fredag får vi morgenmad og madpakker og drikke med til frokosten.
Der er en forældrebetaling til mad på kr. 75 pr. barn.
Beløbet bedes indbetalt enten via
Mobilepay: 95434
Reg.: 9217

eller ved overførsel til banken

Kto.: 2072731460

Resten af turen betales af Støtteforeningen og skolen i fællesskab.
Husk at støtte Støtteforeningen 
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Pakkeliste
Praktisk tøj og fodtøj til udebrug – afstemt efter vejrudsigten
Skiftetøj og nattøj
Toiletsager
Lagen, dynebetræk og hovedpudebetræk
Håndklæde
Madpakke
Evt. medicin
Øvrige praktiske informationer
Mobiltelefon
Indskolingen lader mobilerne blive hjemme hos mor og far.
Mellemtrinnet må medbringe mobiltelefoner, der dog indsamles til sengetid. Vi
henstiller til forældrene, at de ikke kontakter eleverne, mens vi er på tur.
Har forældrene brug for at komme i kontakt med deres børn, beder vi dem ringe til
holdlærerne eller til Sonja på 2890 9996.
Hjemve
Enkelte børn får hjemve. Det er lærerne vant til at håndtere. Vi kontakter forældrene,
hvis det bliver meget slemt.
Sengevæddere
Nogle børn kommer til at tisse, mens de sover. Nogle børn sover af den grund med
ble. Det er personalet også vant til at håndtere. Det er en god hjælp, hvis holdlærerne
på forhånd ved, hvilke børn de kan hjælpe på dette område.
Medicin, allergi o. lign.
Vi vil gerne, at forældrene forsikrer sig om, at deres børns holdlærere ved besked,
hvis barnet skal have medicin, har allergi eller andet.
Lommepenge og snolder
Der bliver ikke mulighed for at bruge penge på turen (museumsbutikken på Fyrkat er
lukket). Det er tilladt at medbringe snolder til torsdag aften.
Adresser og telefonnumre
Danhostel, Amerikavej 24, 9500 Hobro – telefon 98521847
Fyrkat Vikingegården, Fyrkatvej 37B, 9500 Hobro
Sonjas mobiltelefon 28909996
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