Toppens genåbningsplan
Vi glæder os til at se jer
Mandag d. 6. juli 2020

Forebyggelse af coronasmitte
Når vi mødes, skal vi overholde Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Derfor må vi desværre ikke
kramme hinanden eller give hånd, men hilse med albue mod albue eller fod mod fod. Vi skal nok
guide jer
.
Hver deltager skal sørge for at medbringe egen håndsprit, så vi kan holde god hygiejne dagen igennem. Vi vil bruge havnens og naturskolens toiletfaciliteter til at vaske hænder ofte.
Hvis du på nogen måde er syg eller har symptomer på sygdom (hoste, feber eller vejrtrækningsproblemer), vil vi bede dig blive hjemme og vente med at komme på Toppen til du ikke har haft
symptomer i 48 timer. Sådan passer vi bedst på hinanden.

Vi kan mødes igen mandag d. 3. august 2020
Vi mødes allerede mandag d. 3. august 2020, kl. 9.30 ved Kabyssen i Holbæk. I uge 32 ser skemaet sådan ud:
Mandag: Kabyssen kl. 9.30-13.00
Tirsdag: Kabyssen kl. 9.30-13.00
Onsdag: Naturskolen kl. 12.00-15.00
Torsdag: Kabyssen kl. 9.30-13.00
Fredag: Kabyssen kl. 9.30-13.00

Kabyssens adresse: Havnevej 1, 4300 Holbæk.
Naturskolens adresse: Ladegårdsalleen 11, 4300 Holbæk

Praktisk huskeliste
•
•
•
•

Egen håndsprit
Madpakke (der kan spises med hænderne)
Drikkedunk
Tøj efter vejret

Programmet for Kabyssen
Vi mødes mellem kl. 9.30 – 10.30 ved Kabyssen til hyggesnak, hjernegymnastik og kaffe. Man skal
selv medbringe kaffe eller købe det i Kabyssen. Her kan vi sidde ved nogle borde og bænke, og der
er et toilet.
Ca. 10.30 – 12.00 går vi tur og laver aktiviteter som fx petanque
Kl. 12.00 er vi tilbage ved Kabyssen og spiser medbragte madpakker eller køber mad i grillen.
Kl. 13.00 siger vi farvel og tak for i dag.

Da vi er udenfor hele tiden, er det vigtig at have tøj på efter vejret. Vi er også udenfor, når det regner.

Programmet for Naturskolen
Vi mødes ved naturskolen om onsdagen kl. 12 – 15. Her har de fleste af jer været med før. Så har
vi 3 gode timer sammen. Man kan medbringe madpakke, kaffe og drikkedunk. Der er et toilet. Vi
går nogle ture, ser på dyr, laver et bål og leger lidt lege.
Medbring varmt tøj og måske et tæppe til at sidde på. Vi finder en base, hvor vi kan lægge vores
ting.

Vi glæder os meget til at se jer igen

De bedste hilsner Toppen
Ring på telefon 72 36 84 00 hvis du har spørgsmål

