Läsnatt och SKOLUTFLYKT
den 28:e och 29:e april 2017
HURRA! Vi ska på utflykt!
Kära barn och föräldrar!
En av vårterminens höjdpunkter är våran läsnatt och skolutflykt. For er som är med för första gången, är det
viktigt att veta att man kan delta i denna aktivitet på olika sätt så att ni kan anpassa den för era behov. Det är
viktigt att ni återkommer till oss så snart som möjligt och säjer hur ni kan/vill delta (se avsnittet längst ner).
Variant 1: Läsnatt för skolbarn och förskolebarn (börjar fredagen den 28:e och fortsätter på lördagen -29:e
april):
Varianten innebär deltagande i både (fredagen och lördagen den 28:e-29:e april) ”läsnatten” och utflykten.
Denna variant är lämplig för barn i (för-)skolåldern. Övernattningen inclusive kvällsmat, frukost och picknick
betalas av föräldrarna (36,50€) Förskolebarn kan även delta till samma kostnad. Här behövs det alltid några
föräldrar som är beredda att ställa upp som hjälp. Hör gärna av er!
Vandrarhemmet „ Jugendherrberge Mannheim
International“ ligger vackert beläget vid Rhen med en fin
lekplats.
ca. 10 min gångavstånd till Centralstationen i Mannheim.
(se även: http://www.jugendherberge.de/dede/jugendherbergen/mannheim%20international17/portraet

Variant 2: dagsutflykt (lördagen den 29:e april)
Denna variant innebär att barn och föräldrar deltar endast på lördagen och sammanströmmar med resten av
gruppen vid en träffpunkt (se programmet nedan!) Utflykten äger då rum endast på för-och eftermiddagen.
Barnen bjuds på alla inträden av DSG.

Program:
Fredagen den 28:e april 2017
 ~kl. 15:30
 ~kl. 16:15
 kl. 17:00
 kl. 18:00
 kl 19: 30
Lördagen den 29::e april 2017:

incheckning i vandrarhemmet1, DJH Jugendherberge "Mannheim International“
sammankomst i sällskapsrummet / fritid
gemensam högläsning (1)
kvällsmat
högläsning (2)/ kvällsprogram





kl. 7:45
kl. 9:00 -10:00
kl. 10:45

gemensam frukost
packning, städning, evt. hämtning, avresa
träff vid huvudentrén till Technoseum2



kl. 11:00 – 13:00

eventuellt: Museumspedagogisk workshop
”Tillverka eget papper”




kort lunchrast
kl 14



kl. 15-slut

Planetariumsbesök (http://www.planetariummannheim.de/index.php?id=12)

Picknick, skratt och lek i Luisenpark (vid behov:
träffpunkt: lekplatsen „Burgspielplatz“ (se även:
https://www.luisenpark.de/mein-luisenpark/parkbesuch/parkplan)

OBS: (småbarns-)föräldrar! Om ni inte vill delta i besöket av planetariet, kan ni gå före till lekplatsen!
Hoppas att så många som möjligt kan föja med! Vi ser fram emot en strålande dag!
Varma hälsningar, Agneta, Annabell, Rosa, Vjollca och Ylva

1

2

Adress: Rheinpromenade 21, 68163 Mannheim
(Landesmuseum für Technik und Arbeit) Adress:

Museumstraße 1, 68165 Mannheim

Svarslapp – Utflykt 2017:
Barnets/Barnens namn: ___________________________________________
V.g. sätt kryss och/eller fyll i. Väljer ni ”Variant 1”, fyll i ALLTING.
Skicka sedan denna svarslapp via mejl till woelfing@web.de eller lämna
den i undervisningen senast den 24:e februari 2017.

o Variant 1:
___ övernattande skolbarn
___ övernattande förskolebarn (6 å och yngre)
___ hjälpande förälder/-rar
Vi är beredda att betala in en bokningsavgift på 20 € per person till
senast den 1:a mars 2017. Kontant till Ylva Ureland eller konto:
Ylva Marie Ureland
Volksbank Bruchsal-Bretten
IBAN: DE15663912000080064306
V.g. ange barnets/-nens namn som “Verwendungszweck“
……………………………………………………………………………...

o Variant 2:
___ deltagande skolbarn
___ deltagande miniskolebarn (under 6 år)
___ deltagande vuxna

Namn vårdnadshavare:

