INFORMASJON TIL ELGTRÅKKET OM BÅTTUR NED STORELVA!
Nå på fredag, 28.august drar vi ut på langtur. Målet er å oppleve en annen båttur, som vi
håper og tror kan være spennende for alle barna. De aller fleste barna har vært i Hønefoss,
sett fossen og også helt sikkert kjørt langs elva på vei til bla Hønefoss. På turen nedover kan
det være mye å se på langs land, men også forhåpentligvis dyreliv/fugler langs elva. Vi tror
rett og slett det kan være en fin felles opplevelse som kan gi oss mye å snakke om etter
turen.
Alle ansatte har vært på møte med Knut Emil og gjennomgått rutiner for sikkerhet på turen.
•

BUSS: Vi tar buss til Hønefoss, så vi ønsker at alle er klare i barnehagen senest kl.8.45.
Takk til de som sa at de kunne kjøre! Storefot-jenter sitter på i bil sammen med
Didrik og hjelper til å bære saker og ting ned til «Gjedda», som ligger klar til oss på
Glatved. Der står også Knut Emil for å ønske oss god tur.

•

SEKK OG MAT: Pakk barnas sekker med en ekstra genser, drikkeflaske med vann.
Ingen trenger mye skift denne dagen. Ta på vindjakke + turbukse utenpå tynn ull og
evt pannebånd – tips fra oss denne dagen… Vi smører brødmat, så ingen skal ha med
egen mat. God frukt tar vi også med oss på turen.

•

REDNINGSVESTER: De tar vi på oss før brygga ved Glatved.

•

ANKOMST SÆLABONN: Klokkeslettet vi når brygga vår må vi si sånn ca…håper på å
være der kl.14.30, så det betyr litt senere opp i barnehagen. De som lurer sender
melding på Visma. Ved Onsakervika vet vi mer nøyaktig om tiden det tar å kjøre helt
til brygga vår.

Vi gleder oss til en annerledes båttur sammen mad gjengen vår
Hilsen fra Didrik, Tove, Camilla og Nima

