Kære forældre.
Onsdag d. 22. og torsdag d. 23. juni skal vi på
den længe ventede hyttetur.
Adressen til lejren er.
Fjeldholmlejren, Langholmvej 28,
Gjerrild Nordstrand, 8500 Grenå
I nødstilfælde kan vi træffes på Elses mobil: 24 21 69 39
Alle møder på friskolen kl. 8.00, og efter morgensang kører vi, når busserne er pakket.
4.-9. kl. skal gå et stykke af vejen, så sørg for, at påklædning og fodtøj passer til vejret og
traveturen.
Der skal medbringes:
1. Madpakke + drikkedunk med navn til frokost onsdag. Disse ting skal
være i særskilt madpakketaske med navn på. Der skal ikke
medbringes ”snolder”.
2. Sovepose/sengetøj + lagen – dette er et krav fra udlejer af hensyn til
hygiejnen. ”Teltfolket”4. kl.-9. kl. skal huske liggeunderlag.
3. Nattøj, undertøj, ekstra strømper, regntøj og gummistøvler. Tøj til varmt og
koldt vejr – husk det skal være tøj, man må røre sig i.
4. Håndklæde og toiletsager. Solcreme og ”gå væk myg”, som STIFT IKKE
SPRAY (husk nødvendig medicin)
5. Spil (ikke elektroniske), blade, tegnesager og lign.
6. Det er skoletid, så eleverne skal selvfølgelig IKKE medbringe mobiltelefoner.

Husk ! – når I sammen med børnene pakker bagagen, skal alt
være i lukkede tasker med navn på.
Børnene vil blive glade, hvis der er nogle, der vil bage kage, som vi kan få med på turen. Besked
om kagebagning vil vi gerne have på Viggo til Else ☺ Husk navn på bradepander, det gør det
lettere for os at returnere til rette ejermand.

Torsdag eftermiddag kl. 16.00 er der afhentning af børnene. Der er mulighed for at medbringe
kaffe eller en madkurv, som kan nydes på stranden. Hvis børnene skal bade i år, er det sammen
med jer forældre. Vil I ikke nok være flinke, og sørge for at informerer en lærer, når I tager jeres
barn/børn med hjem. 0.-3.kl. Mette og Patrik, 4.-6. kl. Else, 8. 9. kl. Nikolaj.
Hvis der er spørgsmål ang. turen eller der er ting, I synes, vi skal vide m.h.t. jeres børn i
forbindelse med overnatningen, skal I endelig kontakte os.
Vi glæder os til en rigtig dejlig hyttetur.
Kærlig hilsen lærerne.

