Yippee! Vi ska på SKOLUTFLYKT!!
NÄR?

Lördagen den 4:e maj 2019; fr.o.m. kl. 10:30

Vart?

På årets skolutflykt ska vi till SPEYER (Sea Life, domkyrkan, minigolf)!

Hur?

Föräldrar och lärare ställer upp som skjuts (ett stort TACK på förhand!)

Vad?

Vi kommer vi att få vara med om ett brett spektrum av upplevelser och innehåll:
J Från att kolla in fakta om livet, underliga vatten varelser och farliga hajar i vattnet på

Sea Life…
J …till att begripa undret, medeltiden och mystiken i den storartade romanska katedralen
och dess krypta i en visning (speciellt för barn).
J Vi avslutar utflykten efter minigolf och kaffe/glass.

Översikt/Program:
- kl. 10:30:
-

- ~kl 13:00
- ~kl. 13:45
- 14:00-ca. 14:45
- Kl. 15:00-ca. 17:00
-

Kostnader

Ankomst, samling vid huvudentrén av Sea Life1
Tur genom Sea Life
barnen går med sina lärare och skolgrupper genom Sea Life,
föräldrarna kan dricka kaffe el. dyl. på egen hand J (det finns ett
kafé/en restaurang i närheten) och sedan möta oss till…eller gärna följa
barngrupperna på lite avstånd.
Picknick (eget lunchpaket, orten bestäms beroende på vädret)
Träff med guid(-erna) vid domkyrkans sydsida;
Skolbarn: det finns 2 guidade turer för 2 åldersgrupper (miniskolan-klass
3-4 och kl. 3-4 till- klass 9) till sammanlagt max. 40 Personer;
varje vuxen som följer med måste betala intäde till kryptan2
små barn (> 5 år) -med förälder - kan leka vid lekplats I närheten under
tiden
Visning i domkyrkan
Vid vackert väder: Minigolf ,kaffe och annat vid Minigolf im Domgarten
Vid regn: kaffe och glass i ett kafé, förmodligen Café Hindenburg

J Föreningen (DSG) bjuder barnen på inträde till Sea Life såsom visningen för barn i
domkyrkan och kryptan.
J Vi kan även bjuda barnen på minigolf och/eller glass eftersom våran bokloppis hade stor succé.
J Föräldrarna måste tyvärr betala sina egna inträdeskostnader. – Vi kann gärna hjälpa till med
att anmäla er som “grupp“; förutsättningen är förstås att ni meddelar (t.ex. på moodle) hur
många personer vill vara med på vilken aktivitet.

; OBS: Parkering finns endast lite längre bort om P Im Hafenbecken är full. Räkna med ca. 15-20 minuter att
hitta parkering och gå till Sea Life’s ingång. Bra alternativ: P Dom zu Speyer (närmast), P Festplatz
2
vi kan gärna boka en extra visning för vuxna, extrakostnad per vuxen ca. 10 -13 € (> 6-10 personer)
säg gärna till (moodle)
1

Kom ihåg att ta med…:
J
J
J
J

Lunchpaket, dricka
Tröja/kofta eller dyl.
Ev. picknickfilt
Dricka, kaffe

Vi lärare hoppas att det blir en härlig dag och att finns något med för alla så att så många som möjligt

kan och vill vara med! Särskilt roligt blir det att få kan uppleva dessa intryck i vår fina gemenskap,
skapa minnen tillsammans och på så sätt känna tillhörighet.
Är det något ni undrar över eller vi behöver veta, så hör gärna av er till oss!

Hjärtliga hälsningar,

Annabell, Daniel, Ingrid, Linda, Rosa, Vjollca, Ylva,
"".......................................................................................................................................................

Anmälning:
Ni kan anmäla er via bild (på mobilen), mejl eller papper… till senast den 2:a maj, 2019! Tack.

q

Vi kann tyvärr inte delta.

q

Vi/ Min son/ Min dotter__________________ kommer gärna. Se detaljer nedan.

V.g. Ange föjande uppgifter om och hur ni kan/vill delta vid utflykten 2019 till Speyer :
Familjen ___________________________ (namn)
Antalet barn och deras ålder (Sealife):
Antalet vuxna (Sealife):
Antalet barn och deras ålder (domkyrkan):
Antalet vuxna och deras ålder (domkyrkan):
Vi behöver samåka med någon:

_________________________________________________ (undertecknas)

