Fredag den 2/7 runder vi traditionen tro Sommerskoleugen af med
turen til Fårup Sommerland.
Som skrevet på holdtilmeldingen, er der afgang fra hallen ved
Lemtorpskolen præcis kl. 0800.
På grund af Corona-krisen og de forholdsregler vi alle er forpligtede på,
er der dog nogle ting vi gør lidt anderledes i år.
Først men ikke mindst. Har man, eller udviser man selv de mindste symptomer på Covid-19, er det vigtigt, at
man melder fra turen, vi sørger selvfølgelig for returnering af indbetalte beløb.
Alle bedes komme I god tid, gerne senest 20 min før afgang. Busserne er klar 07.30.
Ankommer I til Lemtorpskolen i bil, skal I følge anvisningen og køre ind på den første parkering ved
Børnegården. Her er der en drop-off-zone, hvor I forældre kan sætte jeres børn af. Herefter bedes I forældre
køre igen, så andre kan komme til. Der vil være voksne, der fortæller børnene, hvilke busser de skal stige
ind i. Se også nedenfor.
Inde i busserne er det ekstra vigtig, at alle ved, at vi i år skal sidde roligt på egne sæder og ikke vende sig
rundt i bussen, da vi selvfølgelig skal overholde gældende regler i forhold til afstand m.m. Forældre - tal med
jeres børn om dette.
BUS-fordeling:
Vi har i år fordelt børnene i busserne efter skoler. Det betyder, at man går i den bus, man får anvist, når man
bliver afleveret i drop-off-zonen. Vi kan i år desværre ikke lade børnene fordele sig frivilligt. Husk dog at
fortælle jeres unge, at de selvfølgelig kan finde sammen, når vi ankommer til parken, hvor der er al den
plads, vi har behov for, for at kunne overholde social afstand.
BUS 1: Elever fra Lemtorpskolen
BUS 2: Elever fra Harboøre, Nr. Nissum, Thyborøn og Klinkby skoler.
BUS 3: Elever fra Christinelystskolen
BUS 4: Elever fra Ramme og Tangsø skoler, samt Bøvling friskole.
Husk påklædning efter vejret. Der loves mellem 16-20 grader ifølge nuværende vejrudsigt.
Mad. Husk enten en god madpakke, eller penge til at købe mad for. Der er gode muligheder for at købe mad
i parken.
Det er en god idé hvis jeres børn har en mobil med, det letter kommunikationen.
Vi forsøger at sende første bus fra Fårup kl. 17.30 og de efterfølgende, med ca. 10 min. mellemrum. I vil
modtage en SMS fra jeres barn en times tid før ankomsten til Lemtorpskolen. Sørg for at være der præcist,
så vi kan få så spredt en afhentning som overhovedet muligt.
Vi glæder os til en super hyggelig dag med jeres unger.
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