Tur til stranden
Kære forældre i mellemtrinnet
Eleverne på mellemtrinnet har nået deres fælles mål og det vil vi gerne fejre med dem. Der er
lovet rigtig fint sensommervejr vejr i den kommende periode og derfor vil vi gerne gribe chancen
og tage på Nordstranden i Kerteminde med mellemtrinnet på tirsdag den 27. august. Vi tager
afsted kl. 10:30 fra skolen, efter tysktimerne, og bliver hentet igen i Kerteminde ca. kl. 14:00. Det
vil sige at de har fri ca. kl. 14:15. Ud over klassens lærere kører følgende forældre:
Til stranden kl. 10:30: Ronnie (Nickolas, 4 elever), Mona (Valdemar, 4 elever), Carina (Malthe A., 3
elever)
Hjem fra stranden kl. 14:00: Søren (Lucas, 3 elever), Ronnie (Nickolas, 4 elever), Mona (Valdemar,
4 elever)
På stranden er der mulighed for at lave en masse aktiviteter. De kan spille fodbold, volley, kaste
frisbee, kongespil, bygge med sand og sten osv. Der er også mulighed for at bade, men det kræver
at vi får en skriftlig tilladelse fra jer. Badningen kommer til at foregå under helt ordnede forhold.
Det vil foregå i afgrænsede tidsperioder, hvor der også vil være opsyn af de voksne, en i kanten og
en i vandet, der vil markere hvor langt man må gå ud. Ingen kommer længere ud end til navlen.
Man kan sagtens lade være med at bade, hvis man ikke har lyst, så hygger man sig bare på
stranden imens.
Eleverne skal medbringe turtaske med madpakke, drikkedunk og evt. badetøj. Har I ”strandspil”
hjemme kan de selvfølgelig også tages med. De skal have skoletaske med til tysktimerne, men
tasken kan blive på skolen, når vi tager afsted.
I er velkomne til at spørge os, hvis der er noget, I er i tvivl om.

Venligst
Cathrine og Rune

Strandtur mellemtrinnet 27. august 2019
Elevnavn:____________________________
Vi vil gerne medbringe en kage (udskåret) (sæt kryds): _____
Mit barn må godt bade på turen på ovennævnte betingelser (sæt kryds): _____
Forældreunderskrift:____________________________________________
Afleveres senest om morgenen tirsdag den 27. august.

